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1.ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 
 
1. Índex de la memòria 
2. Justificació de la documentació tècnica i antecedents 
3. Descripció de la documentació tècnica projecte 
4. Manifestació expressa i justificada que el treball comprèn una obra completa o 
fraccionada, segons els articles 13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals (Decret 179/95 del 13 de juny) 
5. Termini d’execució de les obres. 
6. Proposta de classificació del contractista 
7. Classificació de les obres 
8. Revisió de preus 
9. Resum del pressupost 
 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  I ANTECEDENTS  

Aquesta documentació té per objecte la urbanització de la rotonda d’accés al port 
esportiu de Premià de Mar situada al Camí Ral (PK inicial 638,520 – Marge A) a l’alçada 
del parc de Can Fitó. 

 
3. DESCRIPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
L’actuació vol urbanitzar la rotonda amb materials que tinguin el mínim desgast possible i 
el mínim manteniment. 
 
Els materials usats en cap cas es podran despendre i passar a la part de calçada. 
 
Actualment la rotonda està delimitada per una vorada que s’enderroca, així com també 
cal desbrossar l’herba que hi ha. 
 
La urbanització de la rotonda es basarà en una solera d’uns 10cm amb pendent cap a 
l’eix de la rotonda, sobre aquesta solera es col·locarà una vorada perimetral que servirà 
per donar rigiditat a una xapa perimetral. D’aquesta xapa perimetral surten uns radis 
feta amb murets d’obra sobre la solera i remat superior metàl·lic, segons documentació 
gràfica, que van fins l’eix de la rotonda marcant la rosa del vents. Aquests radis 
serveixen d’estructura per a la creació de pendents. El material d’acabat en les franges 
que delimiten els radis serà amb pedra volcànica i còdols de riu. A l’eix de la rotonda s’hi 
col·locarà un mastil amb un element tèxtil que es mourà en funció del vent.  
Per sota la rotonda hi creua un dels passos peatonals d’accés a la zona del port, aquest 
pas té quatre lluernaris  a l’alçada de la rotonda. Tal i com es detalla en la documentació 
gràfica. 
 
Les actuacions a realitzar són les següents: 
 
 Desbrossat 
 Enderroc vorada existent 
 Solera amb pendent 
 Creació de murets d’estrutura de suposrt 
 Murets recrescut lluernaris i col·locació dels mateixos elemets d’acabat que tenen 

actualment. 
 Creació de pendents 
 Col·locació material acabat (pedra volcànica, còdols de riu, elements metàl·lics remat 

envanets...) 
 Col·locació xapa perimetral amb noms dels vents perforats en la xapa 
 Col·locació mastil en eix central 
 Pintat eixos 
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4. MANIFESTACIÓ EXPRESSA I JUSTIFICADA QUE EL TREBALL COMPRÈN UNA 
OBRA COMPLETA O FRACCIONADA, SEGONS ELS ARTICLES 13 I 14 DEL 
REGLAMENT D’OBRES, ACTIVITATS I SERVEIS DELS ENS LOCALS 
 
El present projecte comprèn una obra completa, als efectes que disposen els articles 13 i 
14 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel que s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals i  compleix amb tots els requisits especificats a la Llei 30/2007, del 
30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
 
5. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El termini d’execució de les obres s’estableix en DOS MESOS 
 
 
6. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA O SOLVÈNCIA MÍNIM A 
EXIGIR 
 
En compliment del què s’estableix en l’article 77.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per als contractes d’obres amb un valor 
estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que 
en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del 
contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per 
contractar. 
 
La categoria en el grup i subgrup que es proposa és: Grup G “Vials i pistes”, subgrup 4 
“Amb paviments de mescla bituminosa”. 
 
Segons el punt 5 de l’article 11 del Real Decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, 
excepte que ens els plecs del contracte s’estableixi de manera expressa la seva 
exigència, els licitadors o candidats estaran exempts dels requisits d’acreditació de la 
solvència econòmica i financera i d’acreditar la solvència tècnica i professional per aquells 
contractes d’obres amb un valor estimat que no excedeixi de 80.000€. 
 
 
7. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres a executar tenen la consideració de “Obres de primer establiment, reforma o 
gran reparació.”, de conformitat amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, en el seu article 232.1 i el Decret 179/95, de 13 de juny, 
pel que s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
La present documentació conté tots els documents necessaris per la seva execució.   
 
 
8. REVISIÓ DE PREUS 
 
Degut al termini previst per l’execució de les obres, no es contempla la revisió de preus 
en les obres d’aquest projecte. 
 
 
9. RESUM DEL PRESSUPOST 
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El pressupost d’execució material ascendeix a SEIXANTA-UN MIL QUINZE EUROS I 
SETANTA-VUIT CÈNTIMS (61.015,78 €) 
 
El pressupost d’execució per contracte sense incloure l’IVA ascendeix a DOTZE MIL VUIT-
CENTS TRETZE EUROS I TRENTA-UN (12.813,31 €). 
 
El pressupost d’execució per contracte amb IVA inclòs ascendeix a SETANTA-TRES MIL 
VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS (73.829,09 €). 
 
S’annexa a la documentació l’estudi de costos, amb els costos de personal desglossat per 
categories professionals de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació. 
 
 
Premià de Mar, Gener de 2019 
 
 
Serveis tècnics municipals,      L’alcalde 
Josep Maria Fabregat            Miguel Ángel Méndez Gil 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.- MEMÒRIA 
 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
ÍNDEX DE LA MEMÒRIA  
 
1.- MEMÒRIA 
1.1.- Objecte de l’estudi. 
1.2.- Justificació. 
1.3.- Dades i característiques del projecte. 
1.3.1.- Descripció de l’obra i situació. 
1.3.2.- Pressupost, termini d’execució i mà d’obra. 
1.3.2.1.- Pressupost. 
1.3.2.2.- Termini d’execució. 
1.3.2.3.- Personal previst. 
1.3.3.- Unitats constructives que componen l’obra. 
 
2.- AVALUACIÓ DELS RISCOS I LA SEVA PREVENCIÓ. 
2.1.- Introducció. 
2.2.- Disposicions específiques de seguretat i salut. 
2.2.1.- Principis generals aplicables al projecte o estudi. 
2.2.2.- Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut. 
2.2.3.- Elaboració del Pla de Seguretat i Salut. 
2.2.4.- Execució del Pla de Seguretat i Salut. 
2.2.5.- Principis generals d’acció preventiva aplicables durant l’execució de l’obra. 
2.3.- Identificació dels riscos. 
2.3.1.- Mitjans i maquinària en qualsevol fase de l’obra. 
2.3.2.- Treballs previs. 
2.3.3.- Enderrocs i demolicions. 
2.3.4.- Moviments de terres i excavacions. 
2.3.5.- Instal·lació de serveis. 
2.3.6.- Reblerts de rases i pous. 
2.3.7.- Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials. 
2.4.- Mesures de prevenció i protecció. 
2.4.1.- Mesures de protecció col·lectiva. 
2.4.2.- Mesures de protecció individual. 
2.4.3.- Mesures de protecció a tercers. 
 
2.5.- Protecció contra incendis. 
2.6.- Formació. 
2.7.- Primers auxilis. 
2.7.1.- Farmaciola. 
2.7.2.- Assistència als accidentats. 
2.8.- Reconeixements mèdics. 
2.9.- Serveis Higiènics i de personal. 
 
3.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ. 
 
4.- PLEC DE CONDICIONS 
 
 
1.- MEMÒRIA 
 
1.1.- OBJECTE DE L’ESTUDI. 
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Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució de les obres, les 
previsions per a la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com els 
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 
instal·lacions preceptives d’higiene dels treballadors. 
Servirà per donar unes directrius a l’empresa constructora per dur a terme les  seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb l’article 5 del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE del 25/10/97), que deroga els Reials 
Decrets 555/1986 de 21 de febrer i 84/1990 de 19 de gener. 
S’han considerat també la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals 
i els Reials Decrets següents: 
- de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball, i els seus annexos. 
- de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de 
treball, i els seus annexos. 
- de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular dorso-lumbars, per 
als treballadors, i el seu annex. 
 
1.2.- JUSTIFICACIÓ. 
 
Al R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, s’estableix l’obligatorietat de la inclusió d’un estudi 
de Seguretat i Salut en els projectes d’obres en què es donin algun dels següents 
supòsits (article 4.1): 
a) Que el pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 
75 milions de pessetes. 
b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun 
moment més de 20 treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de mà d’obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies feiners del 
total dels treballadors de l’obra, sigui superior a 500. 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
Atès que el projecte no està inclòs en cap dels punts anteriors, el promotor està obligat a 
que en fase de redacció de projecte s’elabori un estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
1.3.- DADES I CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE. 
 
1.3.1.- Descripció de l’obra i situació. 
 
L’actuació arranja l’estat actual de la vorera sud de l’avinguda Torrent castells que dóna 
accés a l’escola la Salle de Premià de Mar mitjançant el sanejat i pavimentació d’aquesta. 
 
Els treballs previs consisteixen en l’eliminació de la rampa de formigó existent a l’extrem 
nord de l’actuació i l’arrencada del panot existent. Posteriorment és necessari regularitzar 
la superfície mitjans l’aportació i compactació de terres en l’extrem nord de l’actuació. 
 
El projecte preveu mantenir la vorada existent (exceptuant aquells trams on 
posteriorment s’executaran els guals) i executar-ne una paral·lela a 2m limitant la zona 
pavimentada amb panot de la zona executada amb mescla bituminosa en calent. 
 
La zona pavimentada amb panot inclou la base de formigó, el panot, l’execució dels 
guals, 9 escossells realitzats amb vorada de formigó col·locada a esbiaix (segons plànols 
de projecte) i la plantació d’arbrat i plantes. 
 
La resta de la zona pavimentada s’executarà amb 4cm de mescla bituminosa en calent 
tipus AC16 SURF B50/70 G i 4cm de mescla bituminosa en calent tipus FIRCOLOR SAULÓ 
o equivalent.  
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Els treballs inclouen l’arranjament, la col·locació a cota i l’anivellament de 3 arquetes/ 
pous existents. 
Les actuacions a realitzar són les següents: 
 
 Arrancada de panots 
 Arrancada de vorada i rigola zona guals 
 Enderroc rampa formigó 
 Regularització del terreny amb aportació i compactació de terres 
 Col·locació de vorada i execució d’escossells 
 Base de formigó i paviment de panot  
 Paviment mescla bituminosa en calent 
 Anivellament arquetes 
 Plantació d’arbrat i plantes 
 Pintat senyalització horitzontal (passos vianants) 
 
1.3.2.- Pressupost, termini d’execució i mà d’obra. 
 
Pressupost. 
 
El pressupost d’execució material ascendeix a CINQUANTA MIL QUATRE-CENTS NOU 
EUROS I SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (50.409,66€) 
 
El pressupost d’execució per contracte sense incloure l’IVA ascendeix a CINQUANTA-NOU 
MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS (59.987,50€). 
 
El pressupost d’execució per contracte amb IVA inclòs ascendeix a SETANTA-DOS MIL 
CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (72.584,88€). 
 
Termini d’execució. 
 
El termini d’execució de les obres s’estableix en QUATRE MESOS. 
 
Personal previst. 
 
El nombre màxim de treballadors que actuen simultàniament s’estima en CINC (5). 
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2.- AVALUACIÓ DELS RISCOS I LA SEVA PREVENCIÓ. 
 
2.1.- INTRODUCCIÓ. 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l’autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l’obra parcial o totalment comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
2.2.- DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT EL 
PROJECTE I EXECUCIÓ DE L’OBRA. 
 
2.2.1.- Principis generals aplicables al projecte o estudi. 
 
La Llei 31/1.995, de 8 de novembre defineix els principis generals de prevenció en 
matèria de seguretat i salut que cal considerar alhora d’elaborar el Projecte o Estudi de 
Seguretat i Salut. 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è. de la Llei 31/95 són les 
següents: 
1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció d’acord 
amb els següents principis generals. 

a. Evitar riscos 
b. Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c. Combatre els riscos a l’origen 
d. Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 
salut e. Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
f. Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball  
h. Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i. Donar les degudes instruccions als treballadors 

2.- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
3.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 
4.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballadors. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
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preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures. 
5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 
2.2.2.- Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut. 
 
En la fase d’execució de l’obra, el coordinador en matèria de seguretat i salut serà aquell 
qui designi el promotor d’entre els tècnics que integren la direcció facultativa de la 
direcció i control de l’obra. 
 
2.2.3.- Elaboració del Pla de Seguretat i Salut. 
 
En base a l’Art. 7è. i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció 
Facultativa. El Pla s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració.  
El Pla de Seguretat i Salut es podrà modificar pel contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, el seu desenvolupament i de les possibles incidències i/o 
modificacions que puguin sorgir durant l’execució de l’obra, però sempre amb l’aprovació 
de la persona competent. 
 
2.2.4.- Execució del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i els sots-contractistes (Art. 11è.). 
Els contractistes i/o sots-contractistes seran responsables de l’execució correcta de les 
mesures preventives fixades al Pla de Seguretat i Salut, tant pel que els correspon 
directament com pels treballadors autònoms contractats per ells (Art. 11è.). 
Els treballadors autònoms estan obligats a complir el que estableix el Pla de Seguretat i 
Salut. Aquests han d’atendre a les indicacions i complir les instruccions del coordinador 
en matèria de seguretat i salut en l’execució de l’obra o de la direcció facultativa (Art. 
12è.). 
Tanmateix es recorda, que segons l’Art. 15è. del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
Els treballadors seran consultats i podran participar en les qüestions que afectin la 
seguretat i salut del treball, segons preveu el Capítol V de la Llei de Prevenció dels Riscs 
Laborals. 
És obligat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en coneixement de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent, segons el model inclòs en l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació de l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
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2.2.5.- Principis generals d’acció preventiva aplicables durant l’execució de 
l’obra. 
 
“De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos laborals, els principis de l’acció 
preventiva que es recullen al seu article 15 (empresaris) = contractistes i 
subcontractistes s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, en particular, a les següents 
tasques i activitats: 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 
les instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb l’objectiu de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i acopi dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L’adaptació, en funció de la evolució de l’obra, del període de temps efectiu que 
s’haurà de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o 
activitat que es realitzi a l’obra o pròxim a aquesta. 

 
2.3.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 
establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d’ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o be ser extrapolades a 
d’altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, 
talls, cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.  
 
2.3.1.- Mitjans i maquinària en qualsevol fase de l’obra. 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament púbic (aigua, llum, gas...). 
- Caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues. 
- Caiguda de la càrrega transportada. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 
2.3.2.- Treballs previs. 
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- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua llum gas... ) 
- Caigudes des de punts alts ¡/o des d'elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
 
2.3.3.- Enderrocs i demolicions. 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum gas... 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 
- Contactes amb materials agressius.  
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
 
2.3.4.- Moviments de terres i excavacions. 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament púbic (aigua, llum, gas... 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Enfonsament de les parets de contenció, pous i rases. 
- Enfonsament de les edificacions contigües. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
 
2.3.5.- Instal·lació de serveis. 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament púbic (aigua, llum, gas... 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Enfonsament de les parets de contenció, pous i rases. 
- Enfonsament de les edificacions contigües. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Generació excessiva de pols. 
- Bolcada de piles de material. 
- Aixafament sota objectes i materials pesats. 
 
2.3.6.- Reblerts de rases i pous. 
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- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Enfonsament de les parets de contenció, pous i rases. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
- Generació excessiva de pols. 
- Atropellament per maquinària. 
- Irrupció del trànsit exterior per desviaments, delimitació o senyalització insuficients. 
 
2.3.7.- Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials. 
 
Segons l’annex II del RD 1627/97 de 24 d’octubre, la relació no exhaustiva dels 
treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat i la salut dels treballadors 
és la següent: 
1.-Treballs amb riscos especialment greus de sepultura, enfonsament o caiguda per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o a 
l’entorn del lloc de treball. 
2.-Treballs en què l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat o per aquells que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
3.-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4.-Treballs pròxims a línies elèctriques d’alta tensió. 
5.-Treballs que exposi a risc d’ofegament per immersió. 
6.-Obres de excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 
7.-Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8.- Treballs realitzats en calaixos d’aire comprimit. 
9.-Treballs que impliquen l’ús d’explosius. 
10.-Treballs que requereixen el muntatge o desmuntatge d’elements prefabricats pesats. 
 
2.4.- MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ. 
 
Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les 
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, 
la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats, segons la normativa vigent. 
 
2.4.1.- Mesures de protecció col·lectiva. 
 
S’enumeren a continuació les mesures generals de protecció col·lectiva: 
- Organització i planificació dels treballs per a evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l’obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de 
l’obra com en relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 
- Respectar les distancies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinaria i equips d'obra. 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 
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- Adequació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,  edificacions 
veïnes). 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en flocs amb perfil de caiguda. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
- Us d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
En concret per a cada tipus de treball s’aplicaran les següents mesures de protecció: 
a) En les obres de drenatge i sanejament: 
- Es col·locaran tanques envoltant totes les rases i tots els registres (clots per a 
embornals i pous de registre). 
- En les zones de pas, les rases estaran tapades amb planxes o similars, de dimensions 
suficients per garantir la seguretat de la circulació. 
- Les rases estaran convenientment senyalitzades. Es col·locarà senyalització que sigui 
visible quan es fa fosc. 
- Es col·locaran topalls per a camions per evitar accidents durant les maniobres. 
b) En les obres de pavimentació amb panot. 
- Es col·locaran tanques envoltant les zones de pavimentació recent. 
- Les voreres i zones d’estada on es col·loca el panot estaran convenientment 
senyalitzades. La senyalització haurà de ser visible quan es fa fosc. 
c) En les obres de pavimentació amb aglomerat asfàltic. 
- Es col·locaran tanques transversals a la carretera a l’inici i al final dels trams de 
pavimentació recent. 
- Aquestes zones estaran convenientment senyalitzades. La senyalització haurà de ser 
visible quan es fa fosc. 
d) Protecció elèctrica. 
- Conductor de protecció i pica de terra, així com interruptors diferencials de 300mA per 
força i 30mA per enllumenat.  
 
2.4.2.- Mesures de protecció individuals. 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 
- Utilització de casc. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de davantals. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per 
més d'un operari. Utilització d’equips de subministrament d'aire. 
 
2.4.3.- Mesures de protecció a tercers. 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha de 
impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l’obra com en relació 
amb els vials exterior. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 
- Adequació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
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2.5.- PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS. 
 
Es col·locaran extintors portàtils contra incendis, tipus A, B, C, E, segons els materials 
que s’emmagatzemin a l’obra, i en una proporció de 1 per cada 125 m2 de superfície 
utilitzada com a zona d’emmagatzematge. Quan per la naturalesa o quantitat dels 
materials emmagatzemats sigui necessari, s’instal·larà una BIE. 
També es preveurà l’existència de vies d’evacuació de l’obra en quantitat suficient als 
treballadors. Estaran senyalitzades si s’escau. El personal estarà informat dels  
recorregut a seguin durant l’evacuació de les instal·lacions en qualsevol situació 
d’emergència. 
Es designarà un o varis treballadors encarregats de posar en pràctica (i coordinar, si 
s’escau) les mesures de protecció contra incendis i d’evacuació. Aquests seran també 
encarregats de comprovar periòdicament el correcte funcionament de les instal·lacions de 
protecció. 
Igualment es preveuran les relacions amb serveis externs de l’empresa relacionats 
amb la lluita contra incendis, de manera que es garanteixi la seva rapidesa i eficàcia. 
 
 
 
 
 
2.6.- FORMACIÓ. 
 
En ingressar a l’obra s’informarà al personal dels riscos específics de les unitats d’obra a 
les quals se’ls destini, així com de les mesures de seguretat que hauran d’emprar, 
personal i col·lectivament. 
S’impartirà formació en matèria de Seguretat i Salut en el treball al personal de l’obra. 
 
2.7.- PRIMERS AUXILIS. 
 
2.7.1.- Farmaciola. 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a continuació, 
sense perjudici del material especificat a l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el 
treball : 
- Aigua oxigenada 
- Alcohol 96º 
- Tintura de iode 
- Mercromina 
- Amoníac 
- Gasa estèril 
- Cotó hidròfil 
- Esparadrap 
- Antiespasmòdics 
- Analgèsics 
- Tònics cardíacs d’urgència 
- Torniquet 
- Bosses d’aigua o gel 
- Guants esterilitzats 
- Xeringues d’un sol ús 
- Agulles injectables 
- Termòmetre clínic 
S’informarà a l'inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 

APROVAT JG
L 

13
.0

2.
19



2.7.2.- Assistència als accidentats. 
 
S’haurà d’informar a l’obra de la localització dels Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues 
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on hagin de traslladar-se els 
accidentats per un ràpid i efectiu tractament. 
Es disposarà a l’obra, i en lloc ben visible, d’un llistat amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un transport ràpid 
dels accidentats als centres assistencials. 
 
2.8.- RECONEIXEMENTS MÈDICS. 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball i que serà repetit després de passat un any. 
 
 
 
 
2.9.- SERVEIS HIGIÈNICS I DE PERSONAL. 
 
S’instal·laran vestuaris i lavabos de personal, degudament separats pels treballadors de 
cada sexe. La qualificació dels servis mínims serà de: 
- Vestuaris ..........................................2 m2/persona 
- Taquilla ..........................................1 ut/treballador 
- Dutxes ..........................................1 ut/10 treballadors 
- Rentamans ..........................................1 ut/10 treballadors 
- Inodor ..........................................1 ut/25 homes o 1 ut/15 dones 
- Menjador ..........................................1,2 m2/persona 
Se subministrarà aigua potable als treballadors, o en tot cas, una altra beguda adient, no 
alcohòlica, en quantitat suficient. 
Es ventilaran els locals, i es mantindran en bon estat de neteja i conservació, per 
realitzar aquesta tasca s’establirà si cal un sistema de torns o responsables entre els 
usuaris. 
 
3.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ. 
 
Són d’obligat compliment les disposicions contigudes a: 
- Estatut dels Treballadors. 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. P.3.71) (B.O.E. 16-3-71). 
- Pla Nacional d’Higiene i Seguretat en el Treball (O.M.9.3.71) (B.O.E. 11-3-71). 
- Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 11-3-
71). 
- Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27- 11-59). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/9-
9-70). 
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 
29-5-74) 
- Reglament de línies elèctriques de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
- Conveni col·lectiu de la Construcció. 
- Instruccions per obres en carrers (OM. 14-3-60). 
- Reglaments que desenvolupen la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals (R.D. 
485/97, 486/97, 487/97 i 488/97, publicats al B.O.E. de data 23-4-97) 
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4.- PLEC DE CONDICIONS 
 
ÍNDEX DEL PLEC DE CONDICIONS 
 
4.1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ. 
4.2.- CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 
4.3.- CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA I NORMES DE 
      SENYALITZACIÓ. 
4.4.- NORMES REFERENTS AL PERSONAL EN OBRA. 
4.5.- CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS SANITÀRIES I DE SALUT. 
4.6.- SERVEIS DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ DE SEGURETAT I SALUT A 
      L’OBRA. 
 
4.1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ. 
 
-Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
-Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997 de 17 de gener, BOE 31/01/07). 
-Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 
de 24 d’octubre). 
-Senyalització de Seguretat i Salut en el treball (RD 485/1997, de 14 d’abril, BOE de 
23/04/97). 
-Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball (RD 486/1997...). 
-Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que comportin riscos, en particular dors-lumbars, per als treballadors (RD 
487/1997...). 
-Comitès de Seguretat i Salut en el treball (D 432/71, BOE 16/03/71). 
-Reglament d’aparells elevadors per a obres (OM 23/5/77, BOE 14/06/77). 
-Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball, (RD 665/1997 de 12 de maig, BOE 24/05/97). 
-Disposicions mínimes de Seguretat i Salut, relatives a la utilització pels treballadors 
d’equips de protecció individual, (RD 773/1997 de 30 de maig, BOE 12/06/97). 
-Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball (RD 1215/1997 de 18 de juliol, BOE 07/08/97). 
-Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball, (RD 
1215/1997 de 18 de juliol, BOE 07/08/97). 
-Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Salud en el trabajo, 
O.09/03/1971, (RD 1215/1997 de 18 de juliol, BOE 07/08/97). 
-Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions MIBT vigents (OM 20/09/73, BOE 
09/10/73). 
-Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17.05.74, BOE 
29.05.74) 
-Prevenció de riscos específics 
-Reglament sobre treballs amb risc per amiant (OM 31/10/84, BOE 07/11/84) 
-Reglament per a la prevenció de riscos i protecció de la Salut per la presència de clorur 
vinil en l’ambient de treball (OM 09/04/86, BOE 06/05/86). 
-Reglament per a la prevenció de riscos i protecció de la Salut dels treballadors per la 
presència de plom metàl·lic i els seus compostos iònics en l’ambient de treball (OM 
09/04/86, BOE 24/04/86). 
-Protecció dels treballadors als riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball (RD 
1316/89 de 27/10, BOE 2/11/89). 
-Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants (RD 53/1992 de 24/01, 
BOE 12/02/92). 
 
4.2.- CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. Quan, per les circumstàncies del treball, 
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es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, se substituirà 
aquesta, independentment de la duració prevista o data de lliurament. 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al 
que fou concebut (per exemple, per un accident), serà rebutjat i substituït al moment. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses 
pel fabricant, seran substituïdes immediatament. 
L’ús d’una peça o equip de protecció no podrà representar mai un risc en si mateix. 
 
Condicions Tècniques de les proteccions personals. 
 
A continuació es descriuen les peces de protecció personal que s’utilitzaran en la 
construcció, tant les de caràcter general, com aquelles que només s’utilitzen en treballs 
amb riscos específics. 
Cascs de seguretat. No seran metàl·lics, segons la Norma d’Homologació MT-1 (BOE 312 
30/12/74). Per a ús normal seran de la classe N.  
Protectors auditius segons la Norma d’Homologació MT-2 (BOE 312 30/12/74). 
S’utilitzaran protectors de la classe A.  
Pantalla per a soldadors. S’utilitzaran segons la Norma d’Homologació MT-3. 
-Guants aïllants d’electricitat. S’utilitzaran segons la Norma d’Homologació MT-4. -Per a 
tensions < 430 V classe I .-Per a tensions < 1000 V classe II 
Calçat de seguretat contra riscos mecànics segons la Norma d’Homologació MT-5. En 
obres de construcció es recomana el calçat de seguretat classe B-111, amb plantilla 
d’acer i puntera metàl·lica. 
Ulleres de seguretat tipus universal, per a protecció contra impactes, segons la Norma 
d’Homologació MT-16. Adaptadors facials segons Norma d’Homologació MT-7. El 
contaminant al qual s’està exposat més freqüentment en la construcció és la pols, 
l’adaptador és el de tipus màscara amb filtre mecànic. 
Màscara autofiltrant segons Norma d’Homologació MT-9, filtres segons N.H MT-8 i filtres 
químics segons N.H MT-10. 
Guants de protecció contra agressions químiques segons la Norma d’Homologació MT-11. 
-Treballs lleugers: guants de cotó o gènere de punt. 
-Tasques generals d’obra: guants de cuir. 
-Tasques amb elements tallants, com poden ésser les xapes, etc.: guants de malla 
metàl·lica. 
Cinturons de seguretat. En aquesta peça de seguretat de protecció personal s’ha de 
distingir la funció que ha de fer, ja que d’això dependrà de la classe i tipus més 
convenient. Quan el treballador necessiti un cinturó de seguretat per fer feines que 
requereixin tenir-lo tibat, haurà de portar-lo de subjecció de la classe A, segons Norma 
d’Homologació MT-13. 
En cas de fer els treballs penjat, el cinturó de seguretat serà de la classe B, segons la 
Norma d’Homologació MT-22. Si l’obrer té la possibilitat de caure durant la feina, el 
cinturó de seguretat serà de la classe C, segons la Norma d’Homologació MT-16. 
Dispositius contra caigudes segons la norma d’Homologació MT-28. S’empraran aquests 
dispositius quan s’hagin de fer operacions d’elevació i descens. 
 
 
 
 
Proteccions col·lectives. 
 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
Tanques autònomes de limitació i protecció. 
Tindran com a mínim 90 cm d’altura, sent construïdes a base de tubs metàl·lics. 
Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. Les potes seran tals que en cas de 
caiguda de la tanca, no suposin un perill en si mateixes al col·locar-se en posició 
aproximadament vertical. 
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Topalls de desplaçament de vehicles. 
 
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de 
rodons clavats, o d’una altra forma eficaç.  
Xarxes. Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a qual estan previstes. 
 
Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i 
ancoratges de xarxes. 
 
Tindran suficient resistència per suportar els esforços als quals poden ésser sotmesos, 
d’acord amb la seva funció protectora. 
 
Interruptors diferencials i preses de terra. 
 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 mA i per 
a força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de 
24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament, en l’època més seca de l’any. 
 
Baranes. 
 
Disposaran de llistó superior a una altura de 90 cm, de suficient resistència per garantir 
la retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermedi, així com el 
corresponent sòcol. 
 
Senyals. 
 
Estaran d’acord amb la normativa vigent. 
 
Escales de mà. 
 
Seran metàl·liques i hauran d’anar previstes de sabates antilliscants. 
 
Plataformes de treball. 
 
Tindran com a mínim 60 cm d’amplada i les situades a més de 2 m de vol, dotades de 
barana de 90 cm d’altura i sòcol. 
 
Extintors. 
 
Seran adequats en agent extintor i dimensió al tipus d’incendi previsible, i es revisaran 
cada 6 mesos com a màxim. 
 
Regs. 
 
Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar aixecament de pols. 
 
4.3.- CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA I NORMES DE 
SENYALITZACIÓ. 
 
S’aplicarà la Norma 8.3-IC de senyalització en carreteres (OM 31/01/87), utilitzant els 
mitjans indicats en ella, segons les necessitats de senyalització i vigilància. No es podrà 
donar començament a cap obra a la carretera, si el Contractista no ha col·locat els 
senyals informatiu de perill i de delimitació previstes, quant a tipus, número i modalitat 
de disposició, per les presents normes. En cap cas s’envairà un carril de circulació de les 
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carreteres adjacents, encara que sigui per a treballs de poca duració, sense col·locar la 
senyalització adequada.  
Durant l’execució de les obres, el Contractista tindrà cura de la perfecta conservació dels 
senyals, tanques i cons, de tal forma que es mantinguin sempre en perfecte aparença i 
no semblin de caràcter provisional. Tot senyal, tanca o con deteriorat o brut, haurà de 
ser reparat, rentat o substituït. Els senyals col·locats sobre la carretera no hauran de ser-
hi més temps del necessari, retirant-se immediatament després de finalitzat el treball. 
En l’aplicació dels esquemes de senyalització, el Contractista estarà obligat de manera 
especial a observar les següents disposicions: Les zones de treballs hauran de quedar 
sempre delimitades en tota la seva longitud i amplada mitjançant cons situats a no més 
de cinc metres (5 m) de distància un de l’altre. Els extrems d’aquestes zones hauran, a la 
vegada, de senyalar-se amb cavallons reglamentaris, situats com a barreres a la part de 
calçada ocupada per les obres. 
De nit o en condicions d’escassa visibilitat, els cons i els cavallons utilitzats hauran de 
comportar les bandes prescrites de material reflectant. A més, tant amb els cons com 
amb els cavallons, s’alternaran els llums reglamentaris de vermell fix. Els senyals seran 
reflexius il·luminats. 
El senyal triangular de “OBRES”, si s’utilitza de nit o en condicions de visibilitat reduïda, 
haurà d’estar sempre proveït d’un llum groc intermitent. Aquest llum haurà de col·locar-
se, a més, de nit o amb visibilitat escassa, en el primer senyal col·locat en les 
immediacions d’una zona de treball o de qualsevol situació de perill, encara que el senyal 
no sigui de “OBRES”. 
Tots els cartells senyalitzadors muntats sobre cavallons, hauran d’anar degudament 
llastrats amb blocs adequats de formigó, amb la finalitat d’evitar la seva caiguda per 
efectes del vent.  
El Contractista, a més, haurà de preveure l’ocultació temporal dels senyals fixos i 
existents a la carretera que puguin, eventualment, estar en contraposició amb la 
senyalització d’emergència que es col·loca amb ocasió a les obres i que podrien produir 
errors o dubtes als usuaris. Els elements utilitzats per a l’ocultació d’aquests senyals 
s’eliminaran al final de les obres. 
En la col·locació dels senyals que adverteixin la proximitat d’una zona d’obres o zones on 
haurà de desviar-se el trànsit, es començarà amb aquells que hagin d’anar situats al punt 
més allunyat de l’emplaçament de l’anomenada zona i s’anirà avançant progressivament 
segons el sentit de la marxa del trànsit. 
Al col·locar els senyals de limitació de la zona d’obres, tal com cons, tanques i altres, 
l’operari haurà de procedir de forma que estigui sempre a l’interior de la zona delimitada. 
Al retirar la senyalització es procedirà en l’ordre invers al de la seva col·locació, és a dir, 
de la forma següent: Primer es retiraran tots els senyals de delimitació de la zona 
d’obres, carregant-lo al vehicle d’obres. 
Una vegada retirats aquests senyals, es procedirà a retirar els de desviació de trànsit 
(fletxes a 45º, plafons de abalisament, etc.) de manera que la calçada quedarà lliure. Es 
desplaçaran a continuació els senyals de preavís a l’extrem del voral, de forma que no 
siguin visibles per al trànsit, d’on seran recollits posteriorment per un vehicle. Hauran de 
prendre’s les mateixes precaucions que en el cas anterior, romanent sempre l’operari a la 
part de la calçada aïllada del trànsit. 
Normalment, la persona amb la bandera es col·locarà al voral adjacent al carril on estarà 
controlant el trànsit, o al carril tancat al trànsit. A vegades pot col·locar-se en el voral 
oposat a la secció tancada. Sota cap circumstància es col·locarà obert al trànsit. Haurà de 
ser clarament visible al trànsit que estarà controlant des d’una distància de cent 
cinquanta metres (150 m). Per aquesta raó haurà d’estar sol, no permetent mai que un 
grup de treballadors es congregui al seu voltant. 
A l’efectuar senyals amb banderes vermelles s’utilitzaran els següents mètodes de 
senyalització: 
Per parar el trànsit, la persona amb la bandera li farà front i estendrà la bandera 
horitzontalment a través del carril, en una posició fixa, de manera que la superfície 
completa de la bandera sigui visible. Per a major èmfasi, pot aixecar l’altre braç amb al 
palmell de la mà girat al trànsit que s’aproximi. 
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Quan es permeti als vehicles continuar la seva marxa, la persona amb la bandera es 
col·locarà paral·lelament al moviment de trànsit, amb el braç i la bandera en posició 
baixa, indicant el moviment cap endavant amb el seu braç lliure. No haurà d’utilitzar-se 
la bandera vermella per fer senyal de que continuï el trànsit. 
Per disminuir la velocitat dels vehicles, primer farà la senyal de parar i seguidament la de 
continuar, abans que el vehicle arribi a parar-se. 
Quan sigui necessari cridar l’atenció als conductors per mitjà de la bandera vermella, 
però no es requereixi una substancial reducció de velocitat, la persona amb la bandera es 
situarà de cara al trànsit i farà onejar la bandera amb un moviment oscil·latori del braç 
en front al cos, sense excedir la posició horitzontal. A la nit haurà d’utilitzar-se una 
llanterna vermella en lloc d’una bandera.  
Al descarregar material d’un vehicle d’obres destinat a l’execució d’obres o senyalització, 
mai es deixarà cap objecte dipositat a la calçada oberta al trànsit, encara que només 
sigui momentàniament amb la intenció de retirar-lo a continuació. 
Al finalitzar els treballs es retiraran tots els materials, deixant la zona neta i lliure 
d’obstacles que puguin representar algun perill al trànsit. 
Quan se suspenguin els treballs, a l’acabar la jornada laboral o per qualsevol altre motiu, 
s’hauran de tenir en compte les següents normes: 
En el cas que la reparació en qüestió i el material que s’hi trobi acumulat no representi 
cap perill per al trànsit, podrà retirar-se la senyalització i tornar-la a col·locar al 
reprendre’s el treball. 
En cas contrari, es mantindrà la senyalització durant tot el temps que estiguin parats els 
treballs i durant la nit es col·locarà, a més, la senyalització addicional que s’indiqui. 
 
4.4.- NORMES REFERENTS AL PERSONAL EN OBRA. 
 
Correspon als treballadors la col·laboració i respecte a les Normes a fi d’evitar accidents, 
per la qual cosa cada treballador haurà de: 
Utilitzar correctament tot l’equip individual de seguretat que se li assigni (casc, ulleres, 
cinturons, guants, botes, etc.).  
-Utilitzar les eines adequadament i recollir-les quan finalitzi el treball. Revisarà l’estat de 
les eines, maquinària i mitjans auxiliars que utilitzi.  
-Ajudar a mantenir l’ordre i la neteja de l’obra.  
-Avisar als quadres superiors de qualsevol perill que s’observi a l’obra.  
-No deixar d’utilitzar mai els dispositius de seguretat, ni treure cap protecció. Si per 
necessitat del treball s’han de treure, les haurà de restituir al finalitzar el treball.  
-No utilitzar cap màquina-eina ni realitzar cap treball sense conèixer com s’utilitza. Cal 
preguntar-ho abans a un quadre superior. -No realitzar reparacions mecàniques ni 
elèctriques sense haver avisat al quadre superior. -No es desendollarà cap aparell tibant 
dels conductors. -Es desconnectaran sempre les màquines elèctriques mitjançant 
l’interruptor corresponent, mai per l’endoll.  
-Abans d’accionar un interruptor verificarà que correspon a la màquina desitjada i que no 
hi ha cap persona a la màquina.  
-Es tindrà cura que els conductors elèctrics no es malmetin al quedar sobre arestes, 
trepitjats o impactats.  
-Només faran les reparacions elèctriques els electricistes.  
-No s’utilitzaran els materials en mal estat (fustes, puntals, bastides, ...)  
-Els treballadors en obres a vials i carreteres hauran de dur una armilla de color ben 
perceptible a distància, amb tires de teixit reflectant a la llum blanca en casos de treballs 
nocturns o en visibilitat reduïda.  
-En cada grup o equip de treball, el Contractista haurà d’assegurar la presència constant 
d’un encarregat o capataç, responsable de l’aplicació de les presents normes.  
-L’encarregat o capataç portarà sempre una còpia d’aquestes normes, així com de totes 
les autoritzacions escrites eventuals rebudes del coordinador de Seguretat i Salut. -Quan 
un vehicle es trobi parat a la zona de treball, qualsevol operació d’entrada o sortida de 
persones, càrrega o descàrrega de materials, obertura de portelles, volc de caixes 
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basculants, etc., haurà de realitzar-se exclusivament a l’interior de la demarcació de la 
zona de treball, evitant tota la possible ocupació de part de la calçada oberta al trànsit.  
-El conductor que, emprenent la marxa a partir del repòs, hagi de sortir de la zona de 
treball delimitada, està obligat a cedir el pas als vehicles que eventualment hi arribin.  
-Haurà de col·locar-se una persona amb una bandera vermella en tots els punts on 
puguin sorgir conflictes entre els vehicles que circulen per l’obra.  
-En tal cas, a més, el Contractista queda obligat a efectuar un servei de guàrdia, a base 
de personal completament capaç i amb facultats per realitzar amb la major diligència i 
precisió les missions encomanades.  
-Tal personal s’encarregarà de:  
-Controlar constantment la posició dels senyals, realitzant la deguda col·locació en 
posició quan aquestes resultin abatudes o desplaçades per l’acció del vent o dels vehicles 
circulants. -En cas d’accident, recollir les dades relatives al tipus de vehicle i la seva 
documentació, així com, si és possible, els del conductor. 
 
4.5.- CONDICIONS DE LES INSTAL.LACIONS SANITÀRIES I DE SALUT. 
 
Es disposarà d’un local per a primers auxilis amb els mitjans necessaris per a primeres 
cures d’accidents en aquest tipus d’obra i de l’assistència immediata d’una ambulància 
per al trasllat urgent de ferits. Les farmacioles provisionals d’obra s’adaptaran pel que fa 
a elements, dimensions i característiques a l’especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de 
l’Ordenança General de Seguretat i Salut i 335, 336 i 337 de l’Ordenança Laboral de la 
Construcció.  
En compliment dels articles esmentats, l’obra disposarà de: locals per a vestuaris, serveis 
higiènics i menjador, degudament dotats. Els vestuaris tindran taquilles individuals amb 
clau, seients, il·luminació i calefacció. 
Els col·locaran serveis higiènics amb calefacció, il·luminació, un lavabo amb mirall i una 
dutxa, amb aigua calenta i freda, per cada 10 treballadors i un WC per cada 25 
treballadors. 
El menjador disposarà de taules, seients, pila rentavaixelles, escalfa menjars, calefacció 
per a l’hivern i recipient per a deixalles. Per a la neteja i conservació d’aquests locals es 
disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària. 
 
4.6.- SERVEIS DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ DE SEGURETAT I SALUT A 
L’OBRA. 
 
El Pla de Seguretat, que d’acord amb l’article 6 del RD 1627/1997 redactarà l’Empresa 
Contractista, adaptarà i concretarà els mitjans de prevenció indicats en el present estudi 
als procediments, maquinària i personal assignats a l’obra.  
Així mateix especificarà els mitjans de formació, control i supervisió de la Seguretat i 
Salut, determinant el personal que assumirà funcions específiques de vigilància, control i 
supervisió, i el personal destinat a instal·lació, manteniment i reparació i senyalització 
continuada de l’obra. El Pla de Seguretat serà aprovat pel coordinador de Seguretat i 
Salut en l’execució de l’obra, designat pel promotor. 
 
 
Premià de Mar, Gener de 2019 
 
 
 
 
Serveis tècnics municipals      L’alcalde   
Josep Maria Fabregat      Miguel Ángel Méndez Gil 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010 
(GESTIÓ DE RESIDUS) 
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DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m
3
) (tones/m

3
) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 2,0 0

grava i sorra solta 15,00 1,7 26

argiles 0,00 2,1 0

terra vegetal 0,00 1,7 0

pedraplé 0,00 1,8 0

terres contaminades 170503 0,00 1,8 0

altres 0,00 1,0 0

15 m
3

25,5 t 18 m
3

si no si

   Superfície construïda 0,00 m
2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,086 0,000 0,090 0,000

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 0,000 0,041 0,000

formigó 170101 0,036 0,000 0,026 0,000

petris barrejats 170107 0,008 0,000 0,012 0,000

guixos 170802 0,004 0,000 0,010 0,000

altres 0,001 0,000 0,001 0,000

   embalatges 0,004 0,000 0,029 0,000

fustes 170201 0,001 0,000 0,005 0,000

plàstics 170203 0,002 0,000 0,010 0,000

paper i cartró 170904 0,001 0,000 0,012 0,000

metalls 170407 0,001 0,000 0,002 0,000

0,090 0,00 t 0,118 m
3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 0,00 m
3
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00 0,00

0,00

0,00

Total residu edificació 

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m
3

0,00

0,00

tancaments   acabats 

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

Cami Ral / Sant Ramon de Penyafort

Premià de Mar

Projecte d'urbanització de la rotonda del port

Maresme

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0

    Pes 

0,00

0,00

18

0

    Volum aparent    Densitat real

0

0,00

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 

pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres 

portades a abocador

0

0

0

reutilització

altra obra

   Residus de construcció totals 

fonaments/estructura   

 abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció 

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
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si

si

si

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m
3
  (+20%)

terra vegetal 0

graves/ sorres/ pedraplé 18

argiles 0

altres 0

terres contaminades 0

Total 18

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,00

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,00

Paper i cartró 0,5 0,00

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no

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

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

 Per portar a l'abocador
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0,00

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

no

no

no

0,00 0,00 18,00

no especial

inert

si

no

no no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per

poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

0,00 0,00

0,00

0,00

18,00

0,00

0,00 0,00

0,00

4.-

inert

R.D. 105/2008

no

no especial

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

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

5.-

minimització

MINIMITZACIÓ

gestió dins obra

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 

a l'obra supera les quantitats de ...

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

6.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

Reutilizació

0,00 0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

no

tipus de residu

no especial

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

4.-

cal separar 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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-

-si

si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 0,00

       La distància mitjana al abocador : 15 Km 15,00

       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 0,00

       Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 0

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 1,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m
3
  (+20%) 0,00 €/m

3
0,00 €/m

3
1,00 €/m

3
0,00 €/m

3

Terres 18,00

Terres contaminades 0,00

Construcció  m
3
  (+35%) 15,00 €/m

3
0,00 €/m

3

Formigó 0,00

Maons, teules i ceràmics 0,00

Petris barrejats 0,00

Metalls 0,00

Fusta 0,00

Vidres inapreciable

Plàstics 0,00

Paper i cartró 0,00

Guixos i altres no especials 0,00

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m
3

tones

euros
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

El pressupost de la gestió de residus és de :

-

-

--

-

-

-

0,00

-

1.000,00 100,00

0,00

- 0,00-

-

-

32,43

-

Transport                                                                

adreça

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

-

gestió fora obra

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

-

-

--

0,00

0,00

0,00

-

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

0,00

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

runa brutaruna neta

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

gestor

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

Matxucadora de petris

1.000,00

Casetes d'emmagatzematge

- -

-

-

0

100,00

-

32,43 0,00

-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-

Compactadores

Transport: entre 5-8 €/m
3 
(mínim 100 €)

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

 Instal·lacions de valorització

pressupost

-

- -

-

0,00

1.132,43El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

15,00

27,50El pes dels residus és de :

0,00

El volum de residus aparent és de :

codi del gestor
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-

-

1

unitats - -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

-

-
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Contenidor 9 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes

d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L
 
.Apte per residus especials

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Estudi de Seguretat i Salut

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

separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

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

documentació gràfica

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà 

comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

plec de condicions
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 

Propietat.
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Total excavació 25,50 tones tones

Total construcció 0,00 tones % tones

   Càlcul de la fiança

Residus de excavació * 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció * 0,00 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

PES TOTAL DELS RESIDUS

0euros/ tona

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 

reducció per 

minimització

Previsió final del Estudi

0

Total fiança 150,00

0
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Obra nova

L'Ajuntament 

d'/de

Premià de Mar

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 

de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document 

s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

27,50

0,00

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

0,00

fiança
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

AMIDAMENTS Pàg.:24/01/19 1Data:

PRESSUPOST  01-19OBRA 01
IMPLANTACIÓ DE OBRACAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió1 E22113C2

AMIDAMENT DIRECTE 315,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

2 F2R45039

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 315,000 0,050 15,750

TOTAL AMIDAMENT 15,750

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

3 F2191306

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

UT Desmuntatge i posterior muntatge de reixa de ventil.lació de religa existents en els lluernaris del pas soterrat. 4 00000002

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

5 F2R642E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorada 63,000 0,200 0,100 1,250 1,575

C#*D#*E#*F#2 altres 3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 5,075

PA Partida alçada d'implantació obra, ajudes a la senyalització per la execució de la obra en condicions de seguretat,
preavisos, desviaments, etc....

6 00000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida alçada d'imprevistos a justificar davant la direcció facultativa7 00000003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01-19OBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 02

EUR
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

AMIDAMENTS Pàg.:24/01/19 2Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II

1 E612BK1L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 0,800 4,000 64,000

C#*D#*E#*F#2 8,000 0,800 8,000 51,200

TOTAL AMIDAMENT 115,200

m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

2 E936N1C0

AMIDAMENT DIRECTE 315,000

m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara
vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2)
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

3 E6123K3V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 formació de ventil.lacions pas soterrat 8,000 0,900 2,000 14,400

C#*D#*E#*F#2 8,000 1,300 2,000 20,800

TOTAL AMIDAMENT 35,200

m Vorada corva de xapa d'acer corten, de 4 mm de gruix i de 400 a 500 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió, inclou, tall laser dels noms dels vents, 

4 F96AU030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 perimetre 63,000 63,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

m Vorada corva de xapa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs col.locació junt amb xapa d'acer
corten, mitjançant soldadura, previ pintat amb esmalt sintetic per la cara exterior, de colors a escollir per la direcció
facultativa, i segejat superior amb masilla de poliuretà sika entre les dues xapes. 

5 F96AU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 perimetre 63,000 63,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques i acabat
pintat amb esmalt sintètic de color a escollir per la df. 

6 E4475227

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR

APROVAT JG
L 

13
.0

2.
19



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

AMIDAMENTS Pàg.:24/01/19 3Data:

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000 4,000 1.600,000

C#*D#*E#*F#2 8,000 17,280 8,000 1.105,920

TOTAL AMIDAMENT 2.705,920

u Poste cilindric de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària, col·locat sobre dau de formigó amb banderí a la part
superior per marcar la direcció dels vents.

7 FHM31J7A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana8 FR3PBL01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 27,000 4,000 0,300 32,400

C#*D#*E#*F#2 10,500 4,000 0,300 12,600

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m3 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana9 FR3PA541

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 27,000 4,000 0,300 32,400

C#*D#*E#*F#2 10,500 4,000 0,300 12,600

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m2 reforç de una filada amb paret de de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2, ancorada amb esperes a
solera de formigó de base. 

10 G4E25614

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 63,000 0,200 12,600

TOTAL AMIDAMENT 12,600

m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre,
com a màxim

11 E89F5BJB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 tub 20,000 0,700 4,000 56,000

C#*D#*E#*F#3 t 8,000 0,500 8,000 32,000

C#*D#*E#*F#4 xapa acer galv 63,000 0,300 18,900

TOTAL AMIDAMENT 106,900
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

PRESSUPOST Pàg.:24/01/19 1Data:

OBRA PRESSUPOST  01-1901

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ DE OBRA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 4)

315,0002,40 756,00

2 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 11)

15,75010,86 171,05

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

63,0004,59 289,17

4 00000002 UT Desmuntatge i posterior muntatge de reixa de ventil.lació de
religa existents en els lluernaris del pas soterrat.  (P - 2)

4,00050,00 200,00

5 F2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 12)

5,07528,19 143,06

6 00000001 PA Partida alçada d'implantació obra, ajudes a la senyalització per la
execució de la obra en condicions de seguretat, preavisos,
desviaments, etc.... (P - 1)

1,0005.000,00 5.000,00

7 00000003 PA Partida alçada d'imprevistos a justificar davant la direcció
facultativa (P - 3)

1,0001.000,00 1.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 7.559,28

OBRA PRESSUPOST  01-1901

CAPÍTOL URBANITZACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612BK1L m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM
II (P - 7)

115,20040,20 4.631,04

2 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió
(P - 9)

315,00023,47 7.393,05

3 E6123K3V m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís
d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara vista,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 6)

35,20078,41 2.760,03

4 F96AU030 m Vorada corva de xapa d'acer corten, de 4 mm de gruix i de 400 a
500 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resitència mínima a compressió, inclou, tall laser dels
noms dels vents,  (P - 14)

63,00085,55 5.389,65

5 F96AU010 m Vorada corva de xapa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix i 300
mm d'alçària, inclòs col.locació junt amb xapa d'acer corten,
mitjançant soldadura, previ pintat amb esmalt sintetic per la cara
exterior, de colors a escollir per la direcció facultativa, i segejat
superior amb masilla de poliuretà sika entre les dues xapes. (P -

63,00021,96 1.383,48

EUR

APROVAT JG
L 

13
.0

2.
19



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

PRESSUPOST Pàg.:24/01/19 2Data:

13)

6 E4475227 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques i acabat pintat amb
esmalt sintètic de color a escollir per la df. 

 (P - 5)

2.705,9203,44 9.308,36

7 FHM31J7A u Poste cilindric de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària,
col·locat sobre dau de formigó amb banderí a la part superior per
marcar la direcció dels vents. (P - 15)

1,000427,27 427,27

8 FR3PBL01 m3 Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 17)

45,000123,40 5.553,00

9 FR3PA541 m3 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana (P - 16)

45,000106,62 4.797,90

10 G4E25614 m2 reforç de una filada amb paret de de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de
3 N/mm2, ancorada amb esperes a solera de formigó de base. 
 (P - 18)

12,60037,86 477,04

11 E89F5BJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de
diàmetre, com a màxim (P - 8)

106,9006,98 746,16

CAPÍTOLTOTAL 01.02 42.866,98
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:24/01/19 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 IMPLANTACIÓ DE OBRA 7.559,28
Capítol 01.02 URBANITZACIÓ 42.866,98

01 Pressupost  01-19Obra 50.426,26

50.426,26

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 01-19 50.426,26
50.426,26
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

50.426,26PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

6.555,4113 % d.g.e SOBRE 50.426,26....................................................................................................................................

6 % b.i. SOBRE 50.426,26.................................................................................................................................... 3.025,58

2 % e.s.s. SOBRE 50.426,26.................................................................................................................................... 1.008,53

Subtotal 61.015,78

21 % IVA SOBRE 61.015,78.................................................................................................................................... 12.813,31

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 73.829,09€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SETANTA-TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS )
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 24/01/19

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.000,00PA00000001 Partida alçada d'implantació obra, ajudes a la senyalització per la execució de la obra en
condicions de seguretat, preavisos, desviaments, etc....

P- 1

(CINC MIL EUROS)

 €50,00UT00000002 Desmuntatge i posterior muntatge de reixa de ventil.lació de religa existents en els lluernaris del
pas soterrat. 

P- 2

(CINQUANTA EUROS)

 €1.000,00PA00000003 Partida alçada d'imprevistos a justificar davant la direcció facultativaP- 3
(MIL EUROS)

 €2,40m2E22113C2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camióP- 4
(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €3,44kgE4475227 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat
a l'obra amb fixacions mecàniques i acabat pintat amb esmalt sintètic de color a escollir per la df. 

P- 5

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €78,41m2E6123K3V Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, de
290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

P- 6

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €40,20m2E612BK1L Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment
CEM II

P- 7

(QUARANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €6,98mE89F5BJB Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

P- 8

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €23,47m2E936N1C0 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

P- 9

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,59mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 10

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €10,86m3F2R45039 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 11

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €28,19m3F2R642E0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 12

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €21,96mF96AU010 Vorada corva de xapa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs col.locació
junt amb xapa d'acer corten, mitjançant soldadura, previ pintat amb esmalt sintetic per la cara
exterior, de colors a escollir per la direcció facultativa, i segejat superior amb masilla de poliuretà
sika entre les dues xapes. 

P- 13

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 24/01/19

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €85,55mF96AU030 Vorada corva de xapa d'acer corten, de 4 mm de gruix i de 400 a 500 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió, inclou, tall laser dels noms dels vents, 

P- 14

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €427,27uFHM31J7A Poste cilindric de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària, col·locat sobre dau de formigó amb
banderí a la part superior per marcar la direcció dels vents.

P- 15

(QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €106,62m3FR3PA541 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjanaP- 16
(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €123,40m3FR3PBL01 Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana

P- 17

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €37,86m2G4E25614 reforç de una filada amb paret de de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM
I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2, ancorada amb esperes a solera de formigó de base. 

P- 18

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 24/01/19

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

PA00000001 Partida alçada d'implantació obra, ajudes a la senyalització per la execució
de la obra en condicions de seguretat, preavisos, desviaments, etc....

P- 1  €5.000,00

Sense descomposició 5.000,00 €

UT00000002 Desmuntatge i posterior muntatge de reixa de ventil.lació de religa existents
en els lluernaris del pas soterrat. 

P- 2  €50,00

Sense descomposició 50,00 €

PA00000003 Partida alçada d'imprevistos a justificar davant la direcció facultativaP- 3  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

m2E22113C2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 4  €2,40

Altres conceptes 2,40 €

kgE4475227 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques i acabat pintat amb esmalt sintètic de color a escollir per la df. 

P- 5  €3,44

B44Z5026 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

 €2,12000

Altres conceptes 1,32 €

m2E6123K3V Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració
manual, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

P- 6  €78,41

B0111000 Aigua  €0,01079
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €0,86314

B0F11252 Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

 €22,40000

Altres conceptes 55,14 €

m2E612BK1L Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II

P- 7  €40,20

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €6,55200

Altres conceptes 33,65 €

mE89F5BJB Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

P- 8  €6,98

B89ZB000 Esmalt sintètic  €0,60262
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €0,66300

Altres conceptes 5,71 €

m2E936N1C0 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

P- 9  €23,47

B06NN12B Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

 €14,04480
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 24/01/19

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 9,43 €

mF2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

P- 10  €4,59

Altres conceptes 4,59 €

m3F2R45039 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

P- 11  €10,86

Altres conceptes 10,86 €

m3F2R642E0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

P- 12  €28,19

Altres conceptes 28,19 €

mF96AU010 Vorada corva de xapa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix i 300 mm d'alçària,
inclòs col.locació junt amb xapa d'acer corten, mitjançant soldadura, previ
pintat amb esmalt sintetic per la cara exterior, de colors a escollir per la
direcció facultativa, i segejat superior amb masilla de poliuretà sika entre les
dues xapes. 

P- 13  €21,96

B96AUG10 Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix i 300 mm d'alçària,
inclòs col.locació junt amb xapa d'acer corten, mitjançant soldadura, previ
pintat amb esmalt sintetic per la cara exterior, de colors a escollir per la
direcció facultativa, i segejat superior amb masilla de poliuretà sika entre les
dues xapes. 

 €13,12500

Altres conceptes 8,84 €

mF96AU030 Vorada corva de xapa d'acer corten, de 4 mm de gruix i de 400 a 500 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió, inclou, tall laser dels noms dels vents, 

P- 14  €85,55

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €2,92815

B96AUC30 Vorada corvada a taller, de xapa d'acer corten , de 4 mm de gruix i de 400 a
500 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió, inclou, tall laser dels noms dels vents, 

 €56,15400

Altres conceptes 26,47 €

uFHM31J7A Poste cilindric de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària, col·locat sobre
dau de formigó amb banderí a la part superior per marcar la direcció dels
vents.

P- 15  €427,27

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €22,54351

BHM31J7A Poste cilindric de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària, col·locat sobre
dau de formigó amb banderí a la part superior per marcar la direcció dels
vents.

 €250,00000

BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs  €45,62000
Altres conceptes 109,11 €

m3FR3PA541 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

P- 16  €106,62

BR3P5400 Grava de riu, de 30 a 50 mm  €94,66050
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 24/01/19

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 11,96 €

m3FR3PBL01 Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

P- 17  €123,40

BR3P9L00 Grava volcànica de 12 a 30 mm  €106,53500
Altres conceptes 16,87 €

m2G4E25614 reforç de una filada amb paret de de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2, ancorada amb esperes a solera de formigó de base. 

P- 18  €37,86

B0E244L1 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

 €14,96250

Altres conceptes 22,90 €
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 24/01/19

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,17h Oficial 1aA0121000

 €27,17h Oficial 1a paletaA0122000

 €27,17h Oficial 1a pintorA012D000

 €28,08h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,11h Ajudant pintorA013D000

 €24,08h Ajudant electricistaA013H000

 €28,32h Ajudant jardinerA013P000

 €22,68h ManobreA0140000

 €23,45h Manobre especialistaA0150000
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 24/01/19

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,44h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €84,04h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €101,93h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €57,98h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €37,05h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €51,73h Camió gruaC1503000

 €44,69h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €1,94h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

C1704100

 €1,95h Formigonera de 165 lC1705600

 €25,75m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2500
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 24/01/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,86m3 AiguaB0111000

 €19,41t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €121,44t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

B0511401

 €117,66t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,25kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €66,11m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €66,88m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

B06NN12B

 €65,07m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €35,23t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €1,53kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €1,14u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E244L1

 €0,40u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm,
cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

B0F11252

 €0,21u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €2,12kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

B44Z5026

 €14,77kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €13,00kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €53,48m Vorada corvada a taller, de xapa d'acer corten , de 4
mm de gruix i de 400 a 500 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resitència mínima a compressió, inclou, tall
laser dels noms dels vents, 

B96AUC30
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 24/01/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,50m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix i
300 mm d'alçària, inclòs col.locació junt amb xapa
d'acer corten, mitjançant soldadura, previ pintat amb
esmalt sintetic per la cara exterior, de colors a escollir
per la direcció facultativa, i segejat superior amb
masilla de poliuretà sika entre les dues xapes. 

B96AUG10

 €250,00u Poste cilindric de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m
d'alçària, col·locat sobre dau de formigó amb banderí
a la part superior per marcar la direcció dels vents.

BHM31J7A

 €45,62u Part proporcional d'accessoris per a bàculsBHWM3000

 €57,37t Grava de riu, de 30 a 50 mmBR3P5400

 €96,85m3 Grava volcànica de 12 a 30 mmBR3P9L00
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 24/01/19

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €145,65m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,62250/R 23,450001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,62250 24,62250
Maquinària:

1,41375/R 1,950000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,41375 1,41375
Materials:

0,372001,860000,200B0111000 =xAiguam3

26,7858019,410001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

44,71080117,660000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

47,500000,25000190,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 119,36860 119,36860

0,246231,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,65108

145,65108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,23m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

D0718821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,45000/R 23,450001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,45000 23,45000
Maquinària:

1,36500/R 1,950000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,36500 1,36500
Materials:

0,372001,860000,200B0111000 =xAiguam3

29,5032019,410001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

46,14720121,440000,380B0511401 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

t

1,162801,530000,760B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 77,18520 77,18520
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 24/01/19

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,234501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,23470

102,23470COST EXECUCIÓ MATERIAL
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 24/01/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.000,00PA Partida alçada d'implantació obra, ajudes a la
senyalització per la execució de la obra en condicions
de seguretat, preavisos, desviaments, etc....

00000001 Rend.: 1,000P- 1

 €50,00UT Desmuntatge i posterior muntatge de reixa de
ventil.lació de religa existents en els lluernaris del pas
soterrat. 

00000002 Rend.: 1,000P- 2

 €1.000,00PA Partida alçada d'imprevistos a justificar davant la
direcció facultativa

00000003 Rend.: 1,000P- 3

 €2,40m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

E22113C2 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,26122/R 57,980000,039C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,26122 2,26122

COST DIRECTE 2,26122

0,135676,00%DESPESES INDIRECTES

2,39689COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,44kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
fixacions mecàniques i acabat pintat amb esmalt
sintètic de color a escollir per la df. 

E4475227 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59774/R 27,170000,022A0122000 =xOficial 1a paletah

0,49896/R 22,680000,022A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,09670 1,09670
Materials:

2,120002,120001,000B44Z5026 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 2,12000 2,12000

0,027422,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,24412

0,194656,00%DESPESES INDIRECTES
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 24/01/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,43876COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,41m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó
massís d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm,
d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

E6123K3V Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,88700/R 27,170001,100A0122000 =xOficial 1a paletah

12,47400/R 22,680000,550A0140000 =xManobreh

6,56600/R 23,450000,280A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 48,92700 48,92700
Maquinària:

0,54320/R 1,940000,280C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,54320 0,54320
Materials:

0,010791,860000,0058B0111000 =xAiguam3

0,8631435,230000,0245B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

22,400000,4000056,000B0F11252 =xMaó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm,
cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 23,27393 23,27393

1,223182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,96730

4,438046,00%DESPESES INDIRECTES

78,40534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,20m2 Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb
morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II

E612BK1L Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,37221/R 27,170000,713A0122000 =xOficial 1a paletah

8,16480/R 22,680000,360A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,53701 27,53701
Materials:
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 24/01/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,552000,2100031,200B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u

3,14606145,651080,0216D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 9,69806 9,69806

0,688432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,92350

2,275416,00%DESPESES INDIRECTES

40,19890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,98m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins
a 2´´ de diàmetre, com a màxim

E89F5BJB Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75475/R 27,170000,175A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,48220/R 24,110000,020A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 5,23695 5,23695
Materials:

0,6026214,770000,0408B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

0,6630013,000000,051B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 1,26562 1,26562

0,078551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,58112

0,394876,00%DESPESES INDIRECTES

6,97599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,47m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

E936N1C0 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98870/R 27,170000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

4,98960/R 22,680000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,97830 7,97830
Materials:
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 24/01/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,0448066,880000,210B06NN12B =xFormigó d'ús no estructural de resistència a

compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

m3

Subtotal... 14,04480 14,04480

0,119671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,14277

1,328576,00%DESPESES INDIRECTES

23,47134COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,59m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

F2191306 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,93760/R 73,440000,040C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,39152/R 57,980000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,32912 4,32912

COST DIRECTE 4,32912

0,259756,00%DESPESES INDIRECTES

4,58887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,86m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

F2R45039 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,24246/R 101,930000,022C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

8,00280/R 37,050000,216C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 10,24526 10,24526

COST DIRECTE 10,24526

0,614726,00%DESPESES INDIRECTES

10,85998COST EXECUCIÓ MATERIAL
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 24/01/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,19m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

F2R642E0 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,84040/R 84,040000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

25,75000/R 25,750001,000C1RA2500 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 26,59040 26,59040

COST DIRECTE 26,59040

1,595426,00%DESPESES INDIRECTES

28,18582COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,96m Vorada corva de xapa d'acer galvanitzat de 2 mm de
gruix i 300 mm d'alçària, inclòs col.locació junt amb
xapa d'acer corten, mitjançant soldadura, previ pintat
amb esmalt sintetic per la cara exterior, de colors a
escollir per la direcció facultativa, i segejat superior
amb masilla de poliuretà sika entre les dues xapes. 

F96AU010 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07550/R 27,170000,150A0121000 =xOficial 1ah

3,40200/R 22,680000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,47750 7,47750
Materials:

13,1250012,500001,050B96AUG10 =xVorada de xapa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix i
300 mm d'alçària, inclòs col.locació junt amb xapa
d'acer corten, mitjançant soldadura, previ pintat amb
esmalt sintetic per la cara exterior, de colors a escollir
per la direcció facultativa, i segejat superior amb
masilla de poliuretà sika entre les dues xapes. 

m

Subtotal... 13,12500 13,12500

0,112161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,71466

1,242886,00%DESPESES INDIRECTES

21,95754COST EXECUCIÓ MATERIAL
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 24/01/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €85,55m Vorada corva de xapa d'acer corten, de 4 mm de gruix
i de 400 a 500 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió, inclou, tall laser dels noms dels
vents, 

F96AU030 Rend.: 0,351P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,61111/R 27,170000,150A0121000 =xOficial 1ah

9,69231/R 22,680000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,30342 21,30342
Materials:

2,9281565,070000,045B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

56,1540053,480001,050B96AUC30 =xVorada corvada a taller, de xapa d'acer corten , de 4
mm de gruix i de 400 a 500 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resitència mínima a compressió, inclou, tall
laser dels noms dels vents, 

m

Subtotal... 59,08215 59,08215

0,319551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,70512

4,842316,00%DESPESES INDIRECTES

85,54743COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €427,27u Poste cilindric de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m
d'alçària, col·locat sobre dau de formigó amb banderí
a la part superior per marcar la direcció dels vents.

FHM31J7A Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,88240/R 28,080000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

12,76240/R 24,080000,530A013H000 =xAjudant electricistah

5,67000/R 22,680000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,31480 33,31480
Maquinària:

27,41690/R 51,730000,530C1503000 =xCamió gruah

23,68570/R 44,690000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 51,10260 51,10260
Materials:

22,5435166,110000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

APROVAT JG
L 

13
.0

2.
19



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 24/01/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
250,00000250,000001,000BHM31J7A =xPoste cilindric de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m

d'alçària, col·locat sobre dau de formigó amb banderí
a la part superior per marcar la direcció dels vents.

u

45,6200045,620001,000BHWM3000 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsu

Subtotal... 318,16351 318,16351

0,499721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 403,08063

24,184846,00%DESPESES INDIRECTES

427,26547COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,62m3 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

FR3PA541 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,69920/R 28,320000,060A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,69920 1,69920
Maquinària:

4,20355/R 57,980000,0725C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,20355 4,20355
Materials:

94,6605057,370001,650BR3P5400 =xGrava de riu, de 30 a 50 mmt

Subtotal... 94,66050 94,66050

0,025491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,58874

6,035326,00%DESPESES INDIRECTES

106,62406COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,40m3 Grava volcànica de 12 a 30 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

FR3PBL01 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,83200/R 28,320000,100A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 2,83200 2,83200
Maquinària:

7,00398/R 57,980000,1208C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,00398 7,00398
Materials:

106,5350096,850001,100BR3P9L00 =xGrava volcànica de 12 a 30 mmm3

Subtotal... 106,53500 106,53500

APROVAT JG
L 

13
.0

2.
19



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA URBANITZACIÓ DE LA ROTONDA DE LA CTRA. NII ZONA CAN FITÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 24/01/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,042481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,41346

6,984816,00%DESPESES INDIRECTES

123,39827COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,86m2 reforç de una filada amb paret de de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2, ancorada amb esperes a solera
de formigó de base. 

G4E25614 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,04160/R 27,170000,480A0122000 =xOficial 1a paletah

5,44320/R 22,680000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,48480 18,48480
Materials:

14,962501,1400013,125B0E244L1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

1,71754102,234700,0168D0718821 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 16,68004 16,68004

0,554543,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,71938

2,143166,00%DESPESES INDIRECTES

37,86255COST EXECUCIÓ MATERIALAPROVAT JG
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Cap. 1 Introducció i generalitats 
 
Art. 1 Objecte del Plec i àmbit d’aplicació 
 
El present PCTG té per objecte definir les especificacions, prescripcions, criteris i normes 
que regiran la construcció del Projecte. 
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en 
tot el que no siguin explícitament modificades pel Plec de Condicions Tècniques 
Particulars (PCTG), i restaran incorporades al Projecte i, en el seu cas, el Contracte 
d’obres. 
En tots els articles del present PCTG s’entendrà que el seu contingut regeix per les 
matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a 
l’establert en disposicions legals vigents. 
 
Art. 2 Disposicions legals d’aplicació 
 
Generals: 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 

- Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques-RDI 2/2000 
de 16 de juny 

- Reglament de la Llei de Contractes - RD. 1098/2001 de 12 d’octubre 
- Llei d’ordenació de l’edificació. - Llei 38/99 JE (BOE 6.11.99) 
- Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del 

estado - D. 3854/1970, de 31 de diciembre 
- Clasificación de empresas contratistas de obras - Orden de 28 de junio de 

1991(por la que se modifica la de 28 de marzo de 1968) 
- Cláusulas de revisión de precios - D. 211/1.964 de 4 de febrero y D. 461/1971 del 

11de marzo 
- Cuadro de formulas tipo generales de revisión de precios - D. 3650/1970 de 19 de 

Diciembre 
- Normas sobre la aplicación de la revisión de precios - Orden de 13 de marzo de 

1979 
- Instrucciones para la propuesta y fijación de formulas polinomicas de revisión de 

precios - O.C. 316/91 de la DGC (MOPU). 
 
Seguretat i Salut: 

- Prevencion de riesgos laborales - Ley 31/1995 de 8 de noviembre 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció - RD 

1627/1997 de 24 d’octubre 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball - Ordre del 9 d'abril de 1964 
- Model – “Libro de incidencias” - BOE 13.10.86). 
- Model – Llibre d’incidències - Ordre de 29 de juny de 1987 DT (DOGC 10.7.87 

 
Construcció, obra civil, carreteres: 

- EHE - Instrucción de Hormigón Estructural - R.D. 2661/1998, de 11 de diciembre. 
- Eurocodi núm. 2 - Projecte d'estructures de formigó. - IAP-96 Instrucció relativa a 

les accions a considerar en el Projecte de ponts de carretera. 
- PG. 3/75  - Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 

Ponts- O.M. de 6 de febrer de 19765 i les O.M. i O.C.que el modifiquen i 
complementen 

- EHPRE- 72 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat
 Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972 - Plec general de 
condicions tècniques de la “Dirección General de Arquitectura”. O. 4 de juny de 
1973 MV (BOE 26.6.73). 
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Xarxes de Serveis: 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. MOPU 1986. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua. MOPU 1974. 
 
Instal·lacions eléctriques: 

- Instrucciones Alumbrado Urbano - MOPU 1.965 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de complementarios - Decreto 

842/2002 de 2 de agosto de 2002 
- Reglament de verificacions elèctriques i regularitat al subministrament d’energia - 

Ministeri d’Indústria 
- Recomanacions IEC International Electrotecnical Comission 
- Normas sobre conexiones de servicios eléctricos y su reglamento  RD 2949/82 MIE 

(BOE 12.11.82, 4.12.82,29.12.82 i 21.2.83c) 
- Reglamento de líneas aéreas de alta tensión - D 3151/68 (BOE 27.12.68 i 

8.3.69c). 
- NTE-IEB “Instalaciones de electricidad: baja tensión - O 13.4.74 MOPU 
- NTE-IEP “Instalaciones de electricidad: puesta a tierra - O 13.3.73 MOPU 

 
Control de qualitat, Laboratoris: 

- Normes UNE, NLT, DIN, NTE, MV, ASTM i diverses normes vigents en altres països. 
- Control de qualitat a l’edificació. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 

24.2.89, 11.10.89 i 22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97). 
- Productos de construcción. RD 1630/92 (BOE 9.2.93). 

 
Residus de la Construcció: 

- Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció - D. 201/94 PGG (DOGC 
8.8.94)modificat pel decret 161/2001 de 12 de juny 

 
Barreres arquitectòniques: 

- Ley de integración social de los minusválidos - Llei 13/82 PGE (BOE 30.4.82). 
- Supressió de barreres arquitectòniques - D 100/84 Dsss (DOGC 18.4.84 i 11.7.84c 
- Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres Arquitectòniques - 

Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91 i 9.12.91c 
- Desplegament de la Llei 20/91 de promoció d’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. - D 135/95 
DBSGC (DOGC 28.4.95 i 10.1.96c). 

 
Protecció contra incendis: 

- NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. - RD 
2177/96 MOPU (BOE 29.10.96) 

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios - RD 1942/93 MIE 
(BOE 14.12.93). 

- Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis D 241/94 
pgc (dogc 30.9.94). 

 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini 
de les obres d'aquest Projecte. 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i 
d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant 
si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director 
d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest 
plec. 
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En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en 
compte, en tot cas, les condicions més restrictives. 
 
Art. 3 Documents del Projecte. 
 
El Projecte constarà dels següents documents: 

• Document núm. 1. Memòria i Annexes. 
• Document núm. 2. Plànols. 
• Document núm. 3. Plec de Condicions. 
• Document núm. 4. Pressupost. 

S’entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al Contracte i són 
d’obligat compliment, exceptuant les modificacions degudament autoritzades. 
Aquests documents són: 

• Plànols, 
• Plec de Condicions, 
• Quadre de Preus núm. 1 i núm.2. 
• Pressupost total. 

La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius i estan 
constituïts per la Memòria amb tots els seus annexes, els amidaments i els pressupostos 
parcials. 
Els referits documents informatius representen únicament una opinió fundada del 
projectista (i la propietat), sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de 
les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols, com a 
complement de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 
Només els documents contractuals, definits en l’apartat anterior, constitueixen la base 
del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (p.ex. preus 
base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o abocaments, 
distàncies de transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació de 
preus, etc.), exceptuant que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
El Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents 
informatius del Projecte. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d'incloure's aquestes com a document que complementi al Plec de Condicions Generals, 
prevaldrà allò que s'hagi prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol 
cas, ambdós documents prevaldran sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del 
Director, quedin suficientment definides les unitats d'obres corresponents, i aquestes 
tinguin preu al Contracte. 
 
Art. 4 Direcció de l’obra: Funcions i atribucions 
 
La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte d’aquest Projecte, així com 
de les que corresponguin a ampliacions o modificacions aprovades, estarà a càrrec d'una 
D.O. encapçalada per un tècnic titulat competent. 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la D.O. 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista 
Seran base per al treball de la D.O.: 

• Els plànols del Projecte. 
• El Plec de Condicions Tècniques. 
• Els quadres de preus. 
• El preu i termini d'execució contractats. 
• El Programa de treball formulat pel Contractista, acceptat per la Propietat. 
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• Les modificacions d'obra degudament aprovades 
Tindrà, fonamentalment, les següents funcions i atribucions: 
Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que 
els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
Seguiment de l’obra, a l’objecte de comprovar de forma continuada que l’obra executada 
s’ajusta a la que va ser contractada (es a dir, al Projecte i a les possibles modificacions 
aprovades) i es realitza en el termini pactat. 
Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin quant a: interpretació dels plànols o 
del Plec de Condicions; característiques dels materials, forma d’execució de les unitats; 
amidaments i abonament , etc., sempre que no es modifiquin les condicions del 
contracte. 
Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal 
compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació emetent, arribat el cas, les 
propostes corresponents. 
Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la 
Direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per la qual cosa el 
Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l’obra. 
Realitzar les proves de les estructures, actes de recepció, així com les certificacions 
parcials i liquidació de les obres. Tot això conforme amb les normes legals vigents. 
Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 
lliurar a la propietat un cop acabats els treballs. 
Assumirà, si així es determina al seu contracte, les tasques de coordinació de seguretat i 
salut. 
 
Art. 5 Llibre d’ordres i d’incidències 
 
Les ordres al Contractista podran donar-se per escrit, redactant-les en un full del Llibre 
d’Ordres, segons el model que disposi la DO. 
L’original de l’esmentat full serà lliurat al Contractista o al seu representant en obra, el 
qual queda obligat a firmar la recepció del mateix. 
El Llibre d’Ordres s’utilitzarà discrecionalment per la DO en els següents supòsits: 

• A l’objecte de tenir constància escrita de determinades ordres. 
• A sol·licitud del Contractista, si la importància de l’ordre ho aconsella. 
• Per anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs. 
• Com Llibre d’Incidències. 

 
Art. 6 Contractista: Funcions i obligacions respecte a les obres 
 
Obligacions Generals corresponent al Contractista: 
Correspon al Contractista la direcció i organització de l’obra, es a dir: ordenar els treballs, 
dirigir la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i vigilar que les 
condicions de seguretat i higiene en les quals les mateixes es desenvolupen siguin 
correctes, d’acord amb la Normativa vigent 
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. 
Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi 
corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel 
seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut 
en els treballs. 
Subscriure amb la DO l’acta de replanteig de l’obra. 
Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes autoritzats. 
Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que 
s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de la DO, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o 
documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 
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Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar per assabentat les anotacions 
que es practiquin en el mateix. 
Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
Subscriure amb la DO les actes de recepció provisional i definitiva. 
Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
Verificació dels documents del Projecte 
Abans d’iniciar les obres, el Constructor comprovarà que la documentació de que disposa 
li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada,. En cas contrari, 
sol·licitarà els aclariments o documentació complementària adient. 
Si no manifesta res i queda constància del fet a l’Acta de Replanteig, s’entendrà que ha 
verificat la documentació i l’ha trobat suficient. 
Presència del constructor a l’obra 
En tota obra el Contractista està obligat a estar present mentre aquella es realitzi. 
Malgrat tot, podrà delegar les seves funcions a un “Delegat d’obra” qualificat per al tipus 
d’obra de què es tracti. 
Aquest representant, a plena dedicació a l’obra, tindrà la titulació adient i l’experiència 
professional suficient, a judici de la DO, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparan 
els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part 
d’aquella. 
El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva 
organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la 
intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia 
aprovació de la DO o per ordre d’aquesta. 
El Delegat d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la DO, en les visites que hagin 
a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es 
considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments 
i liquidacions. 
Relació i comunicació amb la DO. 
Abans d’ iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la DO, acordaran els 
detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació 
escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions 
per el control de la marxa de les obres. 
Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades 
de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la D.O., davant la 
Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs 
de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de la DO, no s’admetrà 
cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera 
oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la DO, la 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 la DO 
El Contractista no podrà recusar la DF o personal encarregat per aquest de la vigilància 
de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per els 
reconeixements. 
Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat al 
punt precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la 
marxa dels treballs. 
Faltes del personal 
El Contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l’obligació de col·laborar amb la DF, 
facilitant el seu treball i les ajudes materials i humanes que se’ls hi demanin. 
L’incompliment de la citada obligació o la falta de respecte en el tracte seran motius 
suficients per prohibir la presència en obra dels inculpats. 
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Art. 7 Prestacions de tercers i subcontractació 
 
El Contractista queda obligat a sol·licitar autorització a la DO per a subcontractar parts de 
l’obra, d’acord amb la legislació vigent. 
En el supòsit que l’empresa adjudicatària pretengui contractar amb tercers la realització 
de determinades unitats d’obra, haurà de complir INDISPENSABLEMENT els següents 
requisits: 
1.- Nomenar un representant fix a peu d’obra, que haurà de reunir els següents requisits: 
a) Formar part de la seva plantilla personal ( amb compliment de la normativa laboral i 
de seguretat social). 
b) El representant de l’empresa Contractista haurà d’estar permanentment en l’obra per 
representar al Contractista davant qualsevol incident o reclamació, i a la D.F. L’absència 
d’aquest representant es considerarà com a falta greu, d’acord amb el règim de sancions 
previst. 
c) El representant ha de portar una identificació visible (anagrama de l’empresa). La 
manca d’identificació es considerarà falta lleu. 
d) La qualificació professional haurà de ser l’adequada a la feina que s’hagi de realitzar, i 
en tot cas, igual o superior a la de qualsevol altre treballador propi o subcontractat 
present a l’obra. 
e) La substitució d’aquest representant requerirà la prèvia conformitat al llibre d’ordres 
de la D.F.. L’absència d’aquesta conformitat es considerarà falta greu. 
f) Els elements de senyalització i seguretat de l’obra portaran els anagrames o elements 
d’identificació de l’empresa Contractista. 
g) Per a substituir al o als subcontractistes, o afegir altres nous a l’obra, s’haurà de 
sol·licitar la prèvia conformitat de la D.F. 
2.- Els Subcontractistes quedaran obligats solament davant el Contractista, el qual 
assumirà tota la responsabilitat de l’execució de l’obra davant la Propietat. 
3.- La Propietat no serà responsable subsidiari dels deutes contrets pel Contractista. 
4.- La utilització pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no relleva al 
Contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 
 
Art. 8 Despeses a càrrec del Contractista. 
 
Aniran a càrrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, 
les següents despeses: 
• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals 
de Serveis. 
• Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes. 
• Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
• Despeses de protecció d’aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d’aigua i energia elèctrica, necessaris 
per a l’execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, 
etc. 
• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs,pedreres, lleres i abocadors. 
• Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 
• Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució excepte dels 
corresponents a Expropiacions i Serveis  afectats. 
• Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 
• Despeses d’accés i vials provisionals. 
Es consideraran com a obres auxiliars i seran a càrrec del Contractista, les necessàries 
per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 
continuació: 
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• Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 
canalitzacions, etc. 
• Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
• Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
• Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
• Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
• Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per 
a l'execució de les obres objecte del contracte. 
Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 
unitaris contractats. 
 
Art. 9 Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El Contractista està obligat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i 
mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions 
del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada 
i correctament. 
Si durant l'execució de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions de 
treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat, 
hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
El Contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 
contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de 
les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades 
separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document 
contractual. 
 
Art. 10 Treballs nocturns. 
 
Les despeses addicionals que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per a 
complir amb el planning dels treballs i el termini d’execució de l’obra aniran a càrrec del 
contractista. 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la D.F. i realitzar-se tan 
sols en les unitats d’obra que s’indiqui. El contractista haurà d’instal·lar l’equip 
d’il·luminació del tipus i intensitat que la D.F. ordeni i mantenir-los en perfecte estat 
mentre durin els treballs. 
 
Art. 11 Danys per pluges, gelades, etc. 
 
Correspon al Contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra, la prevenció de 
danys que poguessin ocasionar-se per pluges, gelades i altres accidents atmosfèrics. 
Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els preus i, 
en conseqüència, no seran mai d’abonament, exceptuant en els casos previstos en l’art. 
132 del Reglamento General de Contratación del Estado (veure clàusula 14 del P.C.A.G.) 
Tampoc seran d’abonament els danys a l’obra que puguin derivar-se de l’omissió dels 
esmentats treballs preventius. 
El Contractista serà responsable únic dels danys a tercers que per les causes citades 
poguessin produir-se. 
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Art. 12 Accés a les obres. 
 
Seran de compte i risc del Contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions 
auxiliars per transport, com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, 
muntacàrregues per a l’accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista. 
La Propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures 
d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per 
a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, 
siguin lliurats pel Contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que 
per això el Contractista hagi de percebre cap abonament. 
El Contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 
permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 
d'altres vies de comunicació construïdes per compte del Contractista, puguin ser 
utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de 
treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, 
sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge 
d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d’instal·lació definitiva. 
 
Art. 13 Desviaments provisionals. 
 
El Contractista condicionarà i senyalitzarà degudament les carreteres, carrers, camins, i 
accessos provisionals que siguin necessaris per mantenir, desviar o conduir el trànsit 
afectat per les obres. 
El materials i les unitats d’obra que comportin les citades obres provisionals, compliran 
totes les prescripcions d’aquest Plec, com si es tractés d’obres definitives. 
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres, a judici 
de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar 
l’execució de les obres, no seran d’abonament. 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos 
provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport de 
materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d’obra. 
Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i els accessos 
en bones condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals anirà a càrrec 
del Contractista. 
Els materials i mà d’obra utilitzats en treballs que excedeixin la simple col·locació, 
manteniment i retirada de senyals i tanques, etc. (com p.ex. paviments provisionals, 
rampes, terraplens, etc.), seran de pagament amb càrrec a les partides alçades que, a 
l’efecte, figurin en el pressupost 
 
Art. 14 Existència de trànsit durant l’execució de les obres 
 
L’existència de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de 
les obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 
El Contractista programarà l’execució de les Obres de manera que les interferències 
siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 
necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 
servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment 
podran ser objecte de reclamació. 
En el cas de que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les 
Obres per fases, aquestes seran definides per la DO i el possible cost addicional es 
considerarà inclòs en els preus unitaris. 
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Art. 15 Interferència amb altres contractistes 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d’execució de les 
obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden 
ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. 
En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de 
les Obres per fases que marcarà la DO a fi de delimitar zones amb determinades unitats 
d’obra totalment acabades a fi d’endegar els treballs complementaris esmentats. 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost 
deguts a l’esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del 
contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 
 
Art. 16 Abocadors 
 
Llevat manifestació expressa contrària la localització d’abocadors, així com les despeses 
que comporti la seva utilització, aniran a càrrec del Contractista. 
Si en els amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material de 
l’excavació de l’aplanament, fonaments o rases ha d’utilitzar-se per terraplè, replens, etc. 
i la DO rebutja l’esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l’esmentat material a abocadors sense dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del 
Contracte per haver d’emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de 
l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats. 
Complirà el DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Art. 17 Servitud i serveis afectats. 
 
Coneixement de l’existència de servituds i serveis afectats per les obres: 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres d’àmbit municipal i 
caràcter urbà el Contractista té el coneixement previ de la possible existència de 
nombroses i diverses servituds en l’obra, que afectaran el desenvolupament dels treballs 
previstos, tot i que no es plantegi la seva modificació. 
Es tracta de les xarxes d’empreses de serveis públic (Gas, Telèfons, Electricitat, Aigua, 
Clavegueram, Enllumenat Públic..) i d’altres possibles servituds (accessos de persones i 
vehicles…).. 
Necessitat de demanar plànols actualitzats abans de començar l’obra: 
Quan es redacta el Projecte no es possible conèixer quan s’executaran realment els 
treballs. 
Els plànols de xarxes de serveis que han servit per a redactar el Projecte, i que moltes 
vegades s’inclouen com a Annex informatiu, poden no reflectir ja la realitat al moment de 
començar el treball. 
Per evitar els accidents per confiança en plànols no actualitzats a la data de 
començament de les obres, el Contractista queda obligat a sol·licitar de nou la citada 
informació a les diferents companyies i al propi Ajuntament abans de començar els 
treballs. 
L’exacta localització, mitjançant cales, dels esmentats serveis, el seu manteniment 
durant l’execució dels treballs (o la seva reposició al final dels mateixos) i les possibles 
dificultats o minves de rendiment que la seva presència ocasioni no seran mai 
d’abonament, considerant-se com a despeses incloses en els preus unitaris. 
Abonament de treballs: 
No seran d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació de ruptures, 
avaries, etc., produïdes en els esmentats serveis per les obres, fins i tot quan la seva 
posició no respongui a la informació rebuda o segueixi traçats imprevisibles, ja que es 
considerarà que el Contractista no ha complert l’obligació de localitzar la seva posició 
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exacta mitjançant cales, treball, el cost del qual queda inclòs en Projecte tal i com s’ha 
dit. 
Serà d’abonament, sempre que la DO les consideri obres necessàries per a l’execució del 
Projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçats (provisionals o 
definitives) o el seu reforç. 
Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s’abonaran als preus del Projecte, 
quedant els materials utilitzats que fossin aprofitables a disposició de la Propietat. 
Mal estat de serveis: 
El Contractista té el deure d’avisar a la DF quan el mal estat dels serveis trobats durant 
els treballs, aconselli la seva reparació o renovació. 
El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual 
necessaris per reparar els defectes detectats en  la forma que determinin la DO. Els 
esmentats treballs seran d’abonament als preus de Projecte i, si de cas hi manca, a preus 
contradictoris. 
En ambdós casos, l’abonament es realitzarà amb càrrec a la Partida d’Imprevistos o es 
redactarà l’oportú pressupost addicional d’obres. 
Dificultats: 
L’existència de serveis en número tal que impedeixi l’excavació continuada a màquina en 
la generalitat o en zones importants de l’obra haurà de ser plantejada a la DO, la qual 
valorarà els fets i decidirà les superfícies i/o volums que seran abonats com excavació a 
mà. 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres 
diferents de la pròpia excavació (per exemple. col·locació de canonades, extensió i 
compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 
Enllumenat Públic: 
El Contractista està obligat a mantenir el servei d’enllumenat públic exceptuant permís 
escrit de DO. Les avaries no reparades a les 24 hores d’un avís per escrit, seran 
reparades pels serveis de l’Ajuntament, amb càrrec al Contractista. 
 
Art. 18 Seguretat i Salut. 
 
El Projecte inclou l’Estudi de Seguretat i Salut establert per la legislació vigent. 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla 
de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" 
contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que 
desenvolupi els treballs. 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de 
les obres. 
 
Art. 20 Acta de comprovació de replanteig 
 
Dins del termini que es consigni en el Contracte, la D.F. procedirà, en presència del 
Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig, estenent-se acta del resultat que 
serà firmada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a 
la Propietat en compliment del previst al contracte. 
Per això es notificarà al Contractista el dia i hora en que s’efectuarà la citada 
comprovació. 
Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a l’acta de la comprovació de 
replanteig, la seva absència es considerarà com incompliment del Contracte, amb les 
conseqüències o efectes que preveu la Llei. 
Quan el resultat de la comprovació de replanteig demostri la possessió i disposició real 
dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del Projecte, a judici de la D.F. i sense 
reserva per part del Contractista, es donarà per aquella l’autorització per iniciar-les. De 
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tal autorització quedarà notificat el Contractista pel fet de subscriure l’acta, començant-se 
a comptar el termini d’execució de les obres des del dia següent al de la firma de l’acta. 
Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstàncies a les quals es 
refereix el precedent paràgraf, o quan la D.F. entengui necessari la modificació de les 
obres projectades o el Contractista faci present reserves, i d’això es derivi la 
impossibilitat o inconveniència del començament dels treballs, es farà constar en l’acta 
que queda suspesa la iniciació de les obres, fins que per l’Autoritat o òrgan que va signar 
el contracte es dicti la resolució que estimi oportuna, dintre de les facultats que li estan 
conferides per la legislació de contractes de l’Estat. Fins que no sigui dictada aquesta 
resolució, i exceptuant el cas en que resultin sense fonament les reserves del 
Contractista, quedarà suspesa la iniciació de les obres des del dia següent a la firma de 
l’acta, amb la finalitat de reconeixement dels drets que quan es produeix aquesta situació 
concedeix el primer paràgraf de l’art. 148 del RCE als contractistes. 
Si resultessin sense fonament les reserves del Contractista, formulades en l’acta de 
comprovació de replanteig, o si fossin superades les causes que impedissin la iniciació de 
les obres, es dictarà acord, autoritzant el començament d’aquestes mitjançant acte 
formal, degudament notificat al Contractista. El còmput del termini d’execució, es 
comptarà des del dia següent al de la notificació. 
En els casos que per tractar-se de qüestions que no impedeixen el començament dels 
treballs ni afecten a l’essència dels mateixos, no sigui precís decretar la suspensió abans 
esmentada, es deixarà constància del fet en l’Acta de Replanteig i es tramitarà l’oportú 
informe. Arribat el cas i a sol·licitud del Contractista, la D.F. valorarà el retard que els 
esmentats fets hagin pogut causar al normal desenvolupament dels treballs, a fi de 
concedir l’oportuna pròrroga. 
 
Art. 21 Replanteig de detalls 
 
A partir de l’Acta de Comprovació de Replanteig de les obres, tots els treballs de 
replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de 
Contractista. 
La DO comprovarà el replanteig de detall executat pel Contractista i aquest no podrà 
iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut de la DO la corresponent 
aprovació. 
El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 
topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els 
replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots 
els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau 
d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig 
d'acord amb les característiques de l'obra. Tanmateix, haurà de fer al seu càrrec totes les 
comprobacions i aixecaments topografics que a criteri de la DO siguin necesaris. 
En les comprovacions de replanteig que la DO efectuï, el Contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs 
d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan 
sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a 
cap indemnització. 
El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 
bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell 
mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització 
dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, 
tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per 
deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al 
director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts 
recuperats. 
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Art. 22 Termini d’execució i pròrrogues 
 
El termini d’execució de les obres, així com la sanció per finalitzar fora del termini, es 
determinarà en el Plec de Clàusules Econòmico-Administratives del Contracte. 
El termini d’execució indicat en la memòria del Projecte tindrà tan sols caràcter 
orientatiu. 
El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li 
siguin imputables, podrà sol·licitar a la Propietat una pròrroga. 
La sol·licitud haurà de presentar-se abans d’acabar el termini i per escrit raonat i 
justificant la petició. 
 
Art. 23 Modificacions del Projecte. 
 
Referències: 
Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del Replanteig. art 26 
P.C.A.G. 
Millores propostes pel Contractista, art 50. P.C.A.G. 
Modificació del Projecte per l’Administració art 59, 60, 61 del P.C.A.G. i 149, 150, 157.2 
del R.G.C. 
Definicions: 
S’entendrà com a modificació d’un Projecte l’eliminació d’algunes de les seves unitats 
d’obres i/o la inclusió d’altres noves en substitució, o no, d’aquelles. 
Es consideraran obres addicionals les que, sense alterar les unitats d’obra previstes, es 
necessari afegir per poder complir els objectius desitjats al redactar i aprovar el Projecte. 
Les obres addicionals són, i es tramiten, com una modificació del Projecte, no 
requereixen però, la revisió de l’aprovat anteriorment. 
L’Administració sols podrà acordar la modificació d’un Projecte quan sigui conseqüència 
de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps d’elaborar-lo i sempre 
que les modificacions no siguin superiors al 20% del preu del Contracte (import 
d’adjudicació) ni representin una alteració substancial del mateix, circumstàncies totes 
elles que hauran de quedar degudament justificades en l’expedient. 
El Projecte modificat substitueix a l’original a efectes del contracte i en conseqüència 
queden inalterades les condicions d’adjudicació. 
En particular, els nous preus es consideraran incorporats a tots els efectes, als quadres 
de preus del Projecte original i se’ls hi aplicarà la baixa d’adjudicació com als demés. 
El termini d’execució podrà modificar-se per adequar-lo a les noves condicions, si així 
s’estima oportú. 
Preus contradictoris: 
Si la modificació requereix la introducció d’unitats d’obra noves, els nous preus (preus 
contradictoris) seran fixats per l’Administració a la vista de la proposta del D.O. i de les 
observacions del Contractista a aquesta proposta en tràmit d’audiència. Si aquest no 
acceptés els preus aprovats quedarà exonerat d’executar-les i l’Administració podrà 
contractar-les amb un altre empresari o executarles directament (art. 50 PCAG). 
Si s’esdevingués algun cas en què fos necessari fixar un nou preu, es procedirà a 
estudiar-lo i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
Procediment Administratiu per tramitar les modificacions. 
Quan, per qualsevol de les circumstàncies citades, sigui necessari introduir modificacions 
en el Projecte d’obres que regeix el contracte, se seguirà el següent procediment: 
1. La D.F. decretarà la suspensió de les obres deixant constància del fet en el Llibre 
d’Ordres, on s’anotarà a més a més: 
(Suspensions parcials: La D.F., en funció de la importància relativa de la modificació en el 
context general de l’obra, podrà decretar una suspensió parcial referida tan sols a les 
qüestions afectades.) 

- la situació general de l’obra en el citat moment. 
- l’obligació d’acabar aquelles feines de les quals pogués derivar-se perill per a les 

persones o els bens. 
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- l’ordre expressa al Contractista d’extremar les mesures de seguretat, assegurant 
el seu manteniment, mentre duri la suspensió. 

La D.F. redactarà el Projecte modificat o addicional i ho enviarà a l’òrgan contractant per 
a la seva tramitació administrativa. 
2. L’expedient contindrà, segons necessitats de cada cas, els següents documents: 

- informe justificatiu de la necessitat de la modificació i de les repercussions 
econòmiques de la mateixa. 

- Amidaments, quadre de preus i pressupost, nous de tota l’obra o dels aspectes 
modificats. 

- conformitat del Contractista en els nous preus, o cas contrari, al·legacions als 
mateixos degudament informades per la D.F. 

- proposta de pròrroga si procedeix. 
- còpia del full de L.O. en el qual es decreta la suspensió 

3. Un cop conclosa la tramitació, la D.F. decretarà la continuació de les obres, deixant 
constància per escrit en el L.O. de la data en que s’hagin conclòs els esmentats tràmits i 
de la data en que es reprenguin els treballs. 
Procediment d’urgència. 
En el supòsit que raons d’índole econòmica o social aconsellessin la continuació dels 
treballs, escometent sense demora les modificacions, la D.F. ho posarà en coneixement 
del Regidor qui, en tràmit d’urgència, podrà elevar la proposta a l’òrgan competent el 
qual, sense esperar a la redacció i aprovació del Projecte, podrà autoritzar que s’executin 
les obres fins a un màxim del 20% sobre el pressupost del contracte (import 
d’adjudicació). 
De l’acord adoptat se’n donarà compte immediatament a Intervenció per al seu 
coneixement i l’oportuna previsió de la despesa. 
La D.F. lliurarà còpia de l’acord al Contractista, ordenant els treballs mitjançant full del 
Llibre d’Ordres. 
Els treballs no podran ser certificats fins que el Projecte modificat sigui aprovat i 
adjudicat per tràmit normal. 
Variacions en el pressupost a l’efectuar l’amidament real de l’obra. 
No es consideraran com a modificacions les diferències entre l’amidament real de l’obra 
executada i el previst en Projecte, sempre que les esmentades diferències resultin de 
correccions menors d’obra, detalls d’acabat, o d’inexactituds, amidaments poc ajustats, 
etc. normals en la redacció de Projecte i no de canvis en el contingut i essència del 
mateix. 
La mateixa consideració és aplicable al contingut i import final de les Partides Alçades 
incloses en el Projecte. 
Quan l’import global resultant d’aquestes diferències suposi un increment de la despesa, 
haurà de sol·licitar-se l’oportuna autorització redactant un Projecte modificat. 
Cas contrari, o quan l’increment no superi els límits que a continuació es fixen, 
s’entendrà la despesa com a autoritzada, podent la D.F. incloure-ho directament en la 
liquidació de l’obra, adjuntant el corresponent informe justificatiu. 
 
 

 
Art. 24 Obres complementàries al Projecte 
 
Art. 153 del R.G.C. 
L’Administració podrà aprovar un Projecte d’Obres Complementàries per a la realització 
d’aquelles obres accessòries o complementàries que, no estant incloses en el Projecte 
principal ni sent necessàries per a l’execució del mateix, consideri convenient executar 
d’acord amb els seus objectius. 
El nou Projecte haurà de ser objecte de contracte independent i adjudicar-se seguint els 
tràmits reglamentaris. 

Import Projecte Limit 

P =< 12.000 €. 1.200 € 

P > 12.000 €. 0,10*P € 

APROVAT JG
L 

13
.0

2.
19



  

 

15 

En el supòsit que aquestes obres accessòries o complementàries no excedeixin del 20% 
del preu contractat, la seva execució podrà confiar-se al Contractista de l’obra principal, 
amb subjecció als preus que van regir en el contracte inicial o, arribat el cas, fixant-los 
contradictòriament. Es a dir, podrà tramitar-se com un addicional al contracte inicial. 
 
Art. 25 Control de la qualitat 
 
S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques 
necessàries per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i 
instal·lacions es construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions 
de disseny del present Projecte. 
En relació als assaigs i anàlisis dels materials i unitats d’obra, s’estarà amb allò que es 
preveu en les clàusules 38,39,40 i 41 del “P.C.A.G.”. 
La DO fixarà el nombre, forma i carcterístiques que han de reunir aquest assaigs, anàlisis 
i proves. També donarà conformitat al laboratori per realitzar-los. 
Aprovació de mostres i models dels materials: 
No es procedirà a l’ús i col·locació dels materials, sense que abans siguin examinats i 
acceptats per la D.O., dipositant a l’efecte, el Contractista, les mostres i models 
necessaris prèviament contrasenyats per efectuar amb ells, comprovacions, assaigs o 
proves que poguessin estimar-se necessàries. 
Aquest reconeixement previ no suposa l’autorització definitiva, poden fer substituir 
encara després de col·locats, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el 
primer reconeixement. Les despeses que s’originin en aquest cas seran a compte del 
Contractista. 
Import : 
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins als 
límits que estebleixen en cada cas els Plec de Clàusules Particulars. En el seu defecte, 
aquest limit serà de l’u i mig per cent (1.5%) del pressupost de contracta de l’obra. 
L’excés, cas d’existir, seria a càrrec de la Propietat. 
S’entén que tots aquells assaigs que sigui necessari repetir com a conseqüència de 
defectes a la qualitat i/o execució, no es 
computaran dintre de l’import esmentat i totes les seves repeticions fins al resultat 
satisfactori seran a càrrec del Contractista, no comptabilitzant-se el seu valor als efectes 
de límit màxim abans precisat. 
Els assaigs o proves destinats a comprovar la presumpta existència de vicis ocults 
tampoc seran considerats als efectes de l’esmentat límit econòmic. De confirmar-se els 
defectes serien abonats pel Contractista i cas contrari per l’Ajuntament. 
Resultats : 
Tota la informació produïda per l’empresa del control de qualitat s’enviarà directament 
per aquesta a la DO., la qual avaluarà els resultats i decidirà en conseqüència, informant 
al Contractista de la seva decisió. 
Si la DO. ho considera oportú, el laboratori podrà informar dels resultats dels assajos, 
simultàniament, al Contractista. 
Normativa 
De no especificar-se en Projecte la norma d’assaig, aquesta s’ajustarà a les normes que 
esculli la Direcció Facultativa, d’entre les vigents. 
Materials i Unitats d’obra defectuosos. Penalitzacions 
Articles 43 i 44 del PCAG. 
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels 
materials o a normes d’execució, donarà lloc a la no acceptació de les unitats d’obra per 
part de la DF. 
A sol·licitud del Contractista, i sempre que malgrat el defecte observat la Unitat no perdi 
la seva funcionalitat, la DO podrà acceptar-la fixant un nou preu per a la mateixa. 
El nou preu s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic 
relatiu de l’aspecte defectuós dintre del conjunt de la mateixa. 
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El percentatge en que es redueixi el preu original serà sempre doble al percentatge en el 
qual es calculi la caiguda de qualitat de l’aspecte defectuós. Cas de no ser possible 
aquesta correlació la DO ho valorarà i serà com a mínim del 15%. 
 
Art. 26 Preus unitaris 
 
S’estarà en allò que disposa l’art. 51 del P.C.A.G. 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s’aplicarà 
en els amidaments per obtenir l’import d’Execució Material de cada unitat d’obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 5l del “Plec de Clàusules 
Administratives Generals”, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d’un document contractual, i 
malgrat que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de 
preus, els següents conceptes: 

• subministrament (inclosos drets de patents, cànon d’extracció, etc.), transports, 
aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l’execució de la 
corresponent unitat d’obra; 
• despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc. 
• despeses de tot tipus d’operacions normalment o incidentalment necessàries per 
acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és 
d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes. 
El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per 
les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura 
en el Quadre de Preus núm. 2. 
A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a l’efecte. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, 
que figura en els corresponents articles del Plec, no es exhaustiva sinó enunciativa, per a 
la millor comprensió dels conceptes que comprenen la unitat d’obra. 
Per tot això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per executar la 
unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es 
consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
Art. 27 Partides alçades 
 
Art 52 P.C.A.G. 
Les partides alçades a justificar (d’ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus: 
PAaj en l’ execució d’obres la descripció de la qual s’inclou. 
Es tracte de treballs la necessitat de la qual es preveu però l’amidament de la qual no es 
pot conèixer, per raons tècniques o econòmiques, al redactar el Projecte. 
El seu abonament es realitzarà utilitzant els preus elementals o compostos inclosos amb 
aquesta finalitat en el quadre de preus del Projecte. 
La definició exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., la qual disposarà 
discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a la PAaj, sempre que els esmentats 
fons s’utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats a que es destina la PAaj. 
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà 
aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que sí es requereixi pels preus unitaris 
nous que puguin intervenir en aquesta. 
P.A. en Imprevistos. 
Es tracta de treballs necessaris per executar l’obra principal, que no es possible preveure 
i que sorgeixen en qualsevol obra durant la realització de la mateixa, però amb molta 
més freqüència i importància relativa, en obres urbanes. 
La seva execució serà ordenada per la DF i el Contractista estarà obligat a executar els 
preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte, als que contradictòriament 
s’estableixin. 
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S’inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o 
complementàries, que per la seva poca magnitud no justifiquin una valoració més 
detallada en el Projecte. 
Podrà disposar-se una única PA per a tot el Projecte o bé incloure diverses P.A., quan el 
Projecte s’hagi zonificat. 
La D.F. disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a aquest objectiu, 
sempre que es destinin exclusivament a les finalitats abans descrites. 
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà 
aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que sí es requereixi per als preus 
unitaris nous que poguessin intervenir en la mateixa. 
 
Art. 28 Amidaments : Criteris bàsics. 
 
A més a més del prescrit en la clàusula 45 el “P.C.A.G.”, els amidaments es realitzaran 
d’acord amb els següents criteris generals : 
• Els amidaments es referiran sempre a les unitats realment executades. Per exemple : 
• L’asfalt, entre rigoles 
• Les canonades, descomptant els pericons o pous sempre que no els travessin. 
• La profunditat real d’excavació, des de la superfície d’esplanada (sense comptar el gruix 
de paviment si aquest encara no s’ha construït…) 
• Els volums, per excavació o transport a abocador, sempre sobre perfil sense afegir cap 
percentatge pel teòric esponjament. 
• Els excessos que resultin al mesurar l’obra realment executada, en relació amb l’obra 
projectada, no seran d’abonament quan aquests excessos siguin evitables, podent fins i 
tot la DF exigir que es corregeixin les obres per a que responguin exactament a les 
dimensions, pendents, etc., fixades en els plànols. 
• Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d’abonament si, a judici de la DF, 
formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l’execució de la unitat, conforme 
estableix la clàusula 51 del “P.C.A.G.”. 
• Si l’obra totalment executada té dimensions inferiors a l’obra projectada, (és a dir, si 
les mesures reals són inferiors a les mesures segons els plànols del Projecte o 
modificacions autoritzades), bé sigui per ordre de la D.F. o per un error d’execució que no 
doni lloc al seu rebuig, l’obra s’abonarà segons les mesures reals de l’obra executada. 
• En absència d’amidament i valoració separada i específica s’entendrà que l’excavació 
inclou la part proporcional de: demolicions, estrebacions puntuals, esgotament d’aigua, 
excavació manual en zones amb cruïlles de serveis, transport de residus a l’abocador i 
altres treballs auxiliars necessaris per a la seva execució total i correcta. 
• Quan la unitat de mesura aplicada faci necessari pesar materials directament, el 
Contractista haurà d’instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i tipus de la qual hauran 
de ser aprovats per la D.F. la qual contrastarà l’esmentada bàscula quants cops consideri 
oportuns. 
• No es podran convertir les mesures de pes o volum i viceversa, exceptuant que 
s’autoritzi expressament. El factor de transformació ho fixarà la D.F., a la vista dels 
resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. 
• De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra, 
s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents 
es presentaran per duplicat, lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al 
Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquests plànols, que hauran d’anar 
suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar 
els amidaments. 
 
Art. 29 Valoració d’obres incompletes. 
 
Quan fos precís valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus del pressupost, sense 
que pugui pretendre el contractista fraccionar les unitats d’obra en forma diferent al 
previst per l’esmentat document. 
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Quan el pressupost estigui mancat, per qualsevol causa, de quadres de descomposició, 
preus unitaris, s’entendrà que totes les unitats són sense descomposició i no trobant-se 
totalment i absolutament acabades, no podrà percebre’s cap import per les parts 
parcialment executades, el contractista podrà optar per acabar-les a satisfacció de la D.F. 
o per renunciar a l’import de la part parcialment executada. 
 
Art. 30 Abonament de materials d’aplec. 
 
Els materials aprovisionats a peu d’obra no es tindran en compte a efectes de les 
certificacions periòdiques que expedeixi la D.F., 
exceptuant de casos excepcionals, justificats a judici d’aquesta. 
En aquests casos i, sempre que aquells materials aprovisionats i reconeguts com a útils 
no corrin el perill de desaparèixer o deteriorar-se, s’inclourà en les certificacions i 
s’abonaran per les tres quartes parts del seu valor contra la presentació d’aval per a fer 
front a qualsevol contingència que pugui sofrir el material d’arreplec, tenint en compte 
que aquest abonament per tal de deduir-lo de l’import total de les obres construïdes amb 
els esmentats materials. 
En cas de rescissió, sempre que reuneixin les condicions abans anomenades, s’abonaran 
per la totalitat del seu valor. 
 
Art. 31 Certificacions mensuals 
 
Art. 45-48 del PCAG. 
Dins dels 10 primers dies de cada mes, la D.F. expedirà certificació de l’obra executada 
durant el mes anterior, exceptuant els supòsits següents: 
• Si l’obra va començar després del dia 15 no s’expedirà certificació aquell mes i les obres 
executades s’inclouran en la certificació dels mes següent. 
• Si està previst l’acabament de l’obra dins dels 10 primers dies del mes, no s’expedirà 
certificació de l’obra executada a final de mes, i s’inclourà tot en la liquidació provisional. 
• La D.F. no expedirà certificació aquells mesos en que no existeixi obra pendent 
d’abonament, o bé, la quantitat a certificar sigui petita, entenent-se com a tal la que no 
superi el 5% de l’import total de l’obra o sigui inferior a 600 €. 
• La liquidació es comunicarà al Contractista per a que, en el termini de 10 dies, formuli 
objeccions per escrit, transcorregut el qual, si no les presenta, s’entendrà que dóna la 
seva conformitat a la certificació mensual. 
 
Art. 32 Liquidació 
 
La D.F., en el termini de sis mesos a comptar des de la recepció, practicarà la liquidació 
de l’obra, aplicant el resultat de l’amidament, els preus i les condicions econòmiques del 
contracte. 
La liquidació es comunicarà al Contractista per a que, en el termini de 30 dies, formuli 
objeccions per escrit, transcorregut el qual, si no les presenta, s’entendrà que dóna la 
seva conformitat a la liquidació. 
La liquidació serà aprovada per la Propietat, la qual es presentarà acompanyada, si 
s’escau, de les objeccions presentades pel Contractista i informades per la D.F. 
 
Art. 33 Recepció de l’obra 
 
Neteja final de les obres: 
El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva 
recepció, a la neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres 
auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la DO no s’hagin de 
conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada 
en perfecte estat. 
Recepció de les obres: 
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Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la DO practicarà un 
reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. 
Si les obres es trobessin en estat de ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes, es farà constar i es donaran 
al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot 
fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la DO efectuarà un nou 
reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la DF les actes de recepció signades per 
les diferents companyies de tots els serveis: 
aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les instal·lacions 
d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les 
quals haurà d’aportar tota la documentació necessària (Projectes i butlletins, contracte de 
manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa 
vigent. 
Recepcions parcials: 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 
Art. 34 Plànols definitius 
 
En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepció provisional i com a condició 
indispensable per a considerar-la efectiva, l’adjudicatari lliurarà a la D.F. els plànols a 
escala de l’obra executada, amb tots els detalls i anotacions que siguin necessars per 
definir perfectament la realitat de l’obra efectuada. Acabat el termini sense haver-los 
presentat, es procedirà a realitzar els citats plànols per l’Ajuntament amb càrrec a la 
liquidació o fiança de les obres. 
 
Art. 35 Termini de garantia 
 
El termini de garantia serà d’1 any a comptar des de la data de l’Acta de Recepció . 
La garantia d’aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb 
posterioritat a la recepció provisional de l’obra, s’entendrà que comença a comptar de 
nou des de la reparació. 
En conseqüència, quedarà retinguda la part que fos necessària de la fiança, fins a cobrir 
el seu valor de reposició als preus de Projecte. 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest 
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la 
recepció. 
 
Art. 36 Conservació de les obres 
 
Es defineix com a conservació de l’obra els treballs de neteja, acabaments, 
entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les 
obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix contracte 
(obra principal, balissament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposen les 
clàusules 22 i 73 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”. 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegaments de les obres fins a la 
recepció definitiva. Totes les despeses 
originades en aquest concepte aniran a compte de Contractista. 
Aniran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o hagin 
estat objecte de robatori. 
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El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques 
les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin 
convenients. 
 
 
Cap 2. Condicions Tècniques a complir pels materials i les unitats d’obra. 
 
E - Partides d'obra d'edificació 
E2 - Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 
E22 - Moviments de terres 
E222 - Excavacions de rases i pous 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és 
el cas  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d'obra  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el 
seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor: ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells: ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
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S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària: >= 4,5 m  
- Pendent:  
     - Trams rectes: <= 12%  
     - Corbes: <= 8%  
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir 
la qualitat del sol.  
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment 
que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha 
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 
algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins  
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada  
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres 
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en 
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de 
la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre 
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
G - Partides d'obra d'enginyeria civil 
G2 - Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 
G22 - Moviments de terres 
G228 - Rebliment i piconatge d'elements localitzats 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb 
els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge 
de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada 
per al tractament d'aquests residus  
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus  
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural  
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics  
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats  
- Execució del rebliment  
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 
rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 
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exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades 
per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501).  
 
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor: ± 20 mm/m  
- Nivells: ± 30 mm  
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub  
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta 
ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 
garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles 
a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser 
així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat 
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat 
resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades 
a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, 
ha assolit la resistència necessària.  
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Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 
danys a la tuberia instal·lada.  
 
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte 
amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 
eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-
u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas 
de que es tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti 
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 
control de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 
dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície 
màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ 
(ASTM D 30-17).  
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de 
reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la 
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com 

APROVAT JG
L 

13
.0

2.
19



  

 

25 

a màxim.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de 
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o 
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels 
punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té 
una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per 
a l'estesa.  
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 
100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la 
resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el 
cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 
inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.  
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit. 
 
F - Partides d'obra d'urbanització 
F2 - Demolicions, moviments de terres i gestió de residus 
F22 - Moviments de terres 
F221 - Excavacions per a rebaix del terreny 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a esplanació del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics  
- Protecció dels elements que s'han de conservar  
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa  
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
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- Preparació de la zona de treball  
- Situació de les referències topogràfiques externes  
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert  
- Introducció del morter a les perforacions  
- Trossejat de les restes amb martell trencador  
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que 
no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple 
entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per 
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan la existència de rampa 
o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin la 
excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de 
rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació 
realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a 
aquesta funció.  
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs 
posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 
lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el 
mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat 
com a útils.  
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus 
de problema de maniobra de màquines o camions.  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o 
camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
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L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor: ± 40 mm/m  
- Angle del talús: ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària: >= 4,5 m  
- Pendent:  
     - Trams rectes: <= 12%  
     - Corbes: <= 8%  
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de 
la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. 
Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats 
exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
 
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre 
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau.  
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Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
F - Partides d'obra d'urbanització 
F2 - Demolicions, moviments de terres i gestió de residus 
F22 - Moviments de terres 
F222 - Excavacions de rases i pous 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és 
el cas  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d'obra  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el 
seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor: ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells: ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària: >= 4,5 m  
- Pendent:  
     - Trams rectes: <= 12%  
     - Corbes: <= 8%  
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir 
la qualitat del sol.  
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment 
que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha 
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 
algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins  
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada  
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres 
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en 
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de 
la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
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mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre 
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera 
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
 
F - Partides d'obra d'urbanització 
F9 - Paviments 
F93 - Bases 
F931 - Bases de tot-u 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
- Aportació de material  
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada  
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
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provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En 
obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 
la DF.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501).  
Grau de compactació:  
- Tot-u artificial:  
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)  
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 
103501)  
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):  
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa  
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa  
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa  
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa  
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, 
en la resta de casos  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus  
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.  
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el 
contrari.  
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i 
humidificar, si es considera necessari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima  
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per 
aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.  
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, 
com a mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres 
de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han 
de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
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definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada  
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada  
- La fracció construïda diàriament  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti 
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de 
l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot 
d'execució.  
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha 
d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió 
carregat sobre ella.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les 
tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.  
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa 
es determinarà la humitat in-situ.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comparació entre la rasant acabada i la establerta en el projecte: comprovació de 
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de la amplada de la capa; revisió dels 
cantells de perfils transversals.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330).  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de 
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densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de 
prova per part de la DF.  
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha 
d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.  
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit 
establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del 
material.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors 
a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es 
podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor 
especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.  
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per 
sí mateix causa de rebuig.  
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega 
complirà les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es 
recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial. 
 
F - Partides d'obra d'urbanització 
F9 - Paviments 
F9H - Paviments de mescla bituminosa 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa col·locada i compactada.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.  
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a 
la de l'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície d'assentament  
- Estesa de la mescla bituminosa  
- Compactació de la mescla bituminosa  
- Execució de junts de construcció  
- Protecció del paviment acabat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions.  
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
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expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall 
(NLT-159).  
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:  
La capa acabada ha de complir els mateixos valors de l'Índex de Regularitat Internacional 
(IRI) que els demanats per la superfície existent abans d'estendre la capa, especificats 
anteriorment.  
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:  
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus 
de la DT  
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus.  
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:  
El gruix d'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.  
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric  
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.  
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm  
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm  
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:  
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la 
mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric  
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m  
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m  
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm  
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.  
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot 
tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa 
i amb la major continuïtat possible.  
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.  
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o 
amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la 
seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals.  
Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la 
següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser 
compactada; en cas contrari s'ha d'executar una junta longitudinal.  
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua 
estigui encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada.  
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la 
zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.  
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Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els 
seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus 
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de 
compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 
5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 
adequats, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les 
capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments 
necessaris per al corró.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF.  
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de 
pluja.  
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.  
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma 
contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.  
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la 
realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre 
els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control.  
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha 
d'estendre la mescla bituminosa en calent. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
o en el seu defecte el Director d'Obra, ha d'indicar les mesures a prendre per restablir 
una regularitat superficial acceptable i, si s'escau, reparar les zones danyades. Els valors 
a complir han de ser els següents:  
- Per tot-u artificial: Segons taula 510.6 de l'apartat 7.4 de l'article 510 de la norma 
PG3/75 MOD7  
- Per materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment): Segons la taula 513.8 
de l'apartat 7.4 de l'article 513 de la norma PG3/75 MOD7  
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms de nova 
construcció: Segons la taula 542.15 de l'apartat 7.3 de l'article 542 de la norma PG3/75 
MOD7  
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms rehabilitats 
estructuralment: Segons la taula 542.16 de l'apartat 7.3 de l'article 542 de la norma 
PG3/75  
Sobre aquesta capa s'ha d'executar un reg d'imprimació o un reg d'adherència segons 
correspongui depenent de la seva naturalesa.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos 
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les 
zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.  
S'ha de comprovar especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant 
dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície, i també, si ha 
transcorregut molt de temps des de la seva aplicació, s'ha de comprovar que la seva 
capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial, en cas 
contrari, el Director d'Obra ha de poder ordenar l'execució d'un reg d'adherència 
addicional.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 
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uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un espessor tal que, una vegada 
compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, 
amb les toleràncies següents:  
- Per a capes intermitges, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 10 
mm;  
- Per a capes de base, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 15 mm.  
L'amplada mínima i màxima d'extensió s'ha de definir al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o, al seu defecte, pel Director d'Obra. Si a l'estenedora s'acoblessin peces per 
augmentar la seva amplada, aquestes hauran de quedar perfectament alineades amb les 
originals.  
L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat 
remanent, iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 
apreciable de material.  
L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, 
amb els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites.  
La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de 
compactació existents.  
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la 
velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc 
no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical en tot el seu espessor. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg 
d'adherència, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar la 
junta i estendre la següent franja contra ella.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si l'espessor de la capa a 
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès 
de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits. Tampoc 
es permet la posta en obra de MBC. en cas de pluja.  
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels 
resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense 
sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi 
desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la 
mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en 
condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat següent:  
- Per capes d'espessor igual o superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 98% de la 
densitat de referència;  
- Per capes d'espessor no superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 97% de la 
densitat de referència.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en 
mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la 
tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència 
del cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de 
compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la 
fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  
Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.  
Es poden fer servir compactadores de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants, de 
pneumàtics o mixtes. La composició mínima de l'equip ha de ser una compactadora 
vibratòria de corrons metàl·lics o mixte, i una compactadora de pneumàtics.  
Tots els tipus de compactadores han de ser autopropulsades, tenir inversors de sentit de 
la marxa d'acció suau, i estar dotades de dispositius per la neteja de les seves llantes o 
pneumàtics durant la compactació i per mantenir-los humits en cas necessari.  
Les compactadores de llantes metàl·liques no han de presentar solcs ni irregularitats en 
aquestes. Les compactadores vibratòries han tenir dispositius automàtics per eliminar la 
vibració, a l'invertir el sentit de la marxa. Les de pneumàtics han tenir rodes llises, en 
nombre, mida i configuració tals que permetin el solapament de les marques de les 
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davanteres i les del darrere, i lones protectores contra el refredament dels pneumàtics.  
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de compactadores 
han de ser aprovades pel Director d'Obra, i seran les necessàries per aconseguir una 
compacitat adequada i homogènia de la mescla en tot el seu espessor, sense produir 
trencaments de l'àrid, ni enrotllament de la mescla a la temperatura de compactació.  
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, es faran servir uns altres de 
mida i disseny adequats per la labor que es pretén realitzar i sempre han d'estar 
autoritzats per la DF.  
S'ha de comprovar la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació, verificant:  
- Que el nombre i tipus de compactadores són els aprovats;  
- El funcionament dels dispositius d'humectació, neteja i protecció;  
- El llast, pes total i, si s'escau, pressió d'inflat de les compactadores;  
- La freqüència i l'amplitud a les compactadores vibratòries;  
- El nombre de passades de cada compactadora.  
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s'han d'eliminar mitjançant 
fresat els excessos de lligant i s'han de segellar les zones massa permeables.  
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s'han d'evitar sempre els 
junts longitudinals.  
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:  
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l'execució del junt 
longitudinal.  
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de 
la fórmula de treball.  
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que 
quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a 
la de la fórmula de treball per a l'inici de la compactació; en cas contrari s'ha d'executar 
una junta transversal.  
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la 
mescla bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments 
aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de 
distribuir en una capa uniforme i d'un espessor tal que, una vegada compactada, s'ajusti 
a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies 
abans descrites.  
Les estenedores han de ser autopropulsades i han d'estar dotades dels dispositius 
necessaris per estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i producció 
desitjades i un mínim de precompactació, que en el cas de mescla contínua ha de ser 
fixat pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, al seu defecte, pel Director de 
l'Obra i en el cas de mescla discontínua ha de ser fixat pel Director d'Obra. La capacitat 
de la tremuja, així com la potència, han de ser adequades pel tipus de treball a realitzar.  
L'estenedora ha d'estar dotada d'un dispositiu automàtic d'anivellació i d'un element 
calefactor per l'execució de la junta longitudinal.  
S'ha de comprovar, si s'escau, que els ajusts dels diferents elements de l'estenedora 
s'atenen a les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no 
han estat afectats pel desgast o altres causes.  
Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb superfícies a estendre superiors a 
70.000 m2, ha de ser preceptiu disposar, davant de l'estenedora, d'un equip de 
transferència autopropulsat de tipus sitja mòbil, que essencialment garanteixi 
l'homogeneització granulomètrica i a més permeti la uniformitat tèrmica i de les 
característiques superficials.  
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la 
màxima prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la 
mescla extesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la 
mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada.  
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:  
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa 
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uniforme i fina de reg d'adherència.  
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui 
piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada.  
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:  
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la mescla 
quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb 
vent intens, després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF 
pot augmentar el valor mínim de la temperatura.  
També s'han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.  
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de 
regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació 
s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.  
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a 
la sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC.  
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la 
mateixa arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s'han 
d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa realment 
construïda d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos 
següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat 
mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.  
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:  
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.  
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:  
m2 de superfície, mesurats multiplicant l'amplària senyalada per la capa en la DT per la 
llargària realment executada.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 
a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Abans d'iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, s'ha 
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d'executar un tram de prova, per comprovar la fórmula de treball, la forma d'actuació 
dels equips d'extensió i compactació i, especialment, el pla de compactació.  
  En capa de rodadura, es comprovarà expressament:  
     - Mesura de la macrotextura superficial mitjançant l'assaig del cercle de sorra (UNE-
EN 13036-1).  
- Comprovació de la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha 
d'estendre la capa d'aglomerat.  
- Inspecció permanent dels processos d'estesa i compactació.  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.  
- Control de temperatures en el moment de l'estesa (descàrrega del camió) i al acabar el 
procés de compactació. Control també de la temperatura ambient abans de començar 
l'estesa.  
- Amb la freqüència que estableixi el Director d'Obra, s'ha de comprovar l'espessor estès, 
mitjançant un punxó graduat.  
- Cada 40 t de mescla:  
     - Control de la temperatura de la mescla bituminosa  
- En mescles drenants i discontinues BBTM B, cada 50 t de mescla:  
     - Control de la permeabilitat in-situ (NLT 327)  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:  
Només s'ha d'acceptar el tram de prova i per tant, s'ha d'iniciar la producció de la mescla 
bituminosa, quan es compleixin les condicions establertes referents a compactació, 
geometria i regularitat superficial de la capa acabada. En altre cas, s'ha de procedir a la 
realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la 
fórmula de treball i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.  
La DF ha de poder acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació 
de densitats, sempre que en l'execució del tram de prova s'hagi establert una correlació 
fiable amb l'extracció de testimonis.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES 
EN CALENT:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
 
MESCLA CONTINUA:  
- Cada 90 t de mescla:  
     - Gruix i densitat d'una proveta testimoni (UNE-EN 12697-6)  
- A cada hectòmetre del perfil auscultat:  
     - Regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (NLT 330)  
 
MESCLA DRENANT:  
- Cada 90 t de mescla:  
     - Extracció de testimonis (en número no inferior a 5) de la capa compactada, amb 
determinació del gruix, contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i densitat (UNE-EN 12697-
6).  
 
MESCLA DRENANT I DISCONTINUA:  
- A cada hectòmetre de perfil auscultat:  
     - Regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (NLT-330)  
 
MESCLA DISCONTINUA BBTM A:  
- Cada 240 t de mescla:  
     - Extracció de testimonis (en número no inferior a 5) i determinació de la densitat 
aparent de la proveta i del gruix de la capa.  
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MESCLA DISCONTINUA BBTM B:  
- Si el gruix de la capa és igual o superior a 2,5 cm, cada 240 t de mescla:  
     - Extracció de testimonis (en número no inferior a 5) i determinació del contingut de 
buits i densitat.  
- Si el gruix de la capa és inferior a 2,5 cm:  
     - Comprovació de la dotació mitja de mescla per divisió de la massa total dels 
materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans 
i desprès de carregar-lo, per la superfície realment tractada, mesurada sobre el terreny.  
 
EN CAPA DE RODADURA:  
- A tota la longitud del lot:  
     - Determinació de la resistència al lliscament (NLT 336)  
- A cada hectòmetre de perfil auscultat:  
     - Mesura de la textura superficial mitjançant l'assaig del cercle de sorra (UNE-EN 
13036-1).  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES 
BITUMINOSES EN CALENT:  
Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s'han d'extraure en número no inferior a 
5, en punts repartits al llarg de l'extensió del lot i situats aleatòriament.  
La regularitat superficial s'ha de controlar a partir de les 24 hores de la seva execució i 
sempre abans de l'estesa de la següent capa.  
S'ha de tenir especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 
3 m en les zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent 
transversal inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden 
zones amb desguàs insuficient.  
 
EN CAPA DE RODADURA:  
La resistència al lliscament es controlarà a partir dels 2 mesos de la seva posta en servei.  
La macrotextura superficial es mesurarà abans de la posta en servei de la capa.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN MESCLES BITUMINOSES EN CALENT:  
El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o 
jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
 
MESCLA CONTINUA:  
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més 
de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de 
la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha 
de procedir de la següent manera:  
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i 
s'ha de reposar per compte del Contractista;  
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat.  
- L'espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plànols del 
Projecte, ni diferir del teòric en més de les toleràncies abans especificades; no més de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin del 
prescrit en més d'un 10%.Si l'espessor mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat 
anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera:  
     - Per capes de base:  
          - Si l'espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de 
l'especificat abans, s'haurà de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà 
d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la 
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rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;  
          - Si l'espessor mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no 
existissin problemes d'entollament, s'haurà de compensar el minvament de la capa amb 
l'espessor addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.  
     - Per capes intermitges:  
          - Si l'espessor mig obtingut en una capa intermitja fos inferior al 90% de 
l'especificat abans, s'haurà de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà 
d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la 
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;  
          - Si l'espessor mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no 
existissin problemes d'entollament, s'haurà d'acceptar la capa amb una penalització 
econòmica del 10%.  
Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que 
retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la 
DF.  
 
MESCLA DRENANT I DISCONTINUA:  
- Espessor de la capa  
L'espessor mig per lot no haurà de ser en cap cas inferior al previst als Plànols del 
Projecte, i, a més, no més de 2 mostres podran presentar resultats individuals inferiors al 
95% de l'espessor especificat.  
Si l'espessor mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, es 
rebutjarà la capa i el Contractista, pel seu compte, haurà d'aixecar-la mitjançant fressat i 
reposar-la.  
- Regularitat superficial (NLT-330)  
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts anteriorment, es demolirà el lot, es portarà a l'abocador i s'estendrà una nova 
capa a càrrec del Contractista.  
Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que 
retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la 
DF.  
 
MESCLA DRENANT I DISCONTINUA BBTM B:  
- Contingut de buits (UNE-EN 12697-8)  
En mescles drenants, la mitja dels buits de la mescla no haurà de diferir en més de 2 
punts percentuals respecte els valors especificats anteriorment; no més de 3 individus de 
la mostra assajada podran presentar resultats individuals que difereixin dels prescrits en 
més de 3 punts percentuals.  
En mescles discontinues BBTM B, si l'espessor és igual o superior a 2,5 cm, la mitja del 
percentatge de buits en mescla no haurà de diferir en més de 2 punts percentuals 
respecte els valors especificats anteriorment; no més de 3 individus de la mostra 
assajada podran presentar resultats individuals que difereixin dels prescrits en més de 3 
punts percentuals.  
Si la mitja dels buits de la mescla difereix dels valors abans especificats, es procedirà de 
la següent manera:  
- Si la mitja dels buits de la mescla difereix en més de 4 punts percentuals, s'aixecarà la 
capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà 
per compte del Contractista;  
- Si la mitja dels buits de la mescla difereix en menys de 4 punts percentuals, s'aplicarà 
una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat.  
En mescles discontinues BBTM B, si l'espessor és inferior a 2,5 cm, la dotació mitja de 
mescla obtinguda al lot no podrà ser inferior a l'especificada anteriorment i a més, no 
més de 2 mostres podran presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat 
de referència.  
Si la dotació mitja de mescla obtinguda és inferior a l'especificada, es procedirà de la 
següent manera:  
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 -Si la dotació mitja de mescla és inferior al 95% de l'especificada, s'aixecarà la capa de 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà per 
compte del Contractista;  
- Si la dotació mitja de mescla no és inferior al 95% de l'especificada, s'aplicarà una 
penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat.  
 
MESCLA DISCONTINUA BBTM A:  
- Densitat  
La densitat mitja obtinguda al lot no podrà ser inferior a l'especificada anteriorment i a 
més, no més de 2 mostres podran presentar resultats individuals inferiors al 95% de la 
densitat de referència.  
Si la densitat mitja de mescla obtinguda és inferior a lespecificada abans, es procedirà de 
la següent manera:  
     - Si la densitat mitja de mescla obtinguda és inferior al 95% de l'especificada, 
s'aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i 
es reposarà per compte del Contractista;  
     - Si la densitat mitja de mescla obtinguda no és inferior al 95% de l'especificada, 
s'aplicarà una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat.  
 
EN CAPA DE RODADURA:  
- Espessor de la capa  
L'espessor mig obtingut no haurà de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plànols 
del Projecte, ni diferir del teòric en més de les toleràncies abans especificades; no més de 
3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin del 
prescrit en més d'un 10%.  
Si l'espessor mig obtingut en una capa de trànsit fos inferior a l'especificat anteriorment, 
es rebutjarà la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà d'aixecar la capa mitjançant 
fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi 
haguessin problemes de gàlib o de sobrecàrrega d'estructures.  
- Regularitat superficial  
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts anteriorment, es procedirà de la següent manera:  
Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del tram 
controlat o de la longitud total de l'obra, s'estendrà una nova capa de mescla bituminosa 
amb l'espessor que determini el Director d'Obra a càrrec del Contractista;  
Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram 
controlat o de la longitud total de l'obra, es corregiran els defectes de regularitat 
superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels esmentats 
defectes es farà sobre els perfils longitudinals obtinguts en l'auscultació per la 
determinació de la regularitat superficial.  
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada en trams uniformes i 
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts anteriorment, i 
compleixen els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar 
l'abonament de mescla bituminosa.  
     - Per ferms de nova construcció: PG 3/75 MOD 7 Taula 543.18a  
     - Per ferms rehabilitats estructuralment: PG 3/75 MOD 7 Taula 543.18b  
- Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1)  
El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no haurà de 
resultar inferior al valor previst anteriorment. No més d'un individu de la mostra assajada 
podrà presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.  
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 
al valor previst, es procedirà de la següent manera:  
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%;  
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
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inferior al 90% del valor previst, es demolirà el lot, es portarà a l'abocador i es reposarà 
la capa a càrrec del Contractista.  
- Resistència al lliscament (NLT 336)  
El resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament no haurà de ser 
en cap cas inferior al valor previst anteriorment. No més d'un 5% de la longitud total 
mesurada de cada lot, podrà presentar un resultat inferior a aquest valor en més de 5 
unitats.  
Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:  
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
superior al 95% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%;  
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 95% del valor previst, es demolirà el lot, es portarà a l'abocador i es reposarà 
la capa a càrrec del Contractista. 
 
F - Partides d'obra d'urbanització 
F9 - Paviments 
F97 - Rigoles 
F971 - Bases de formigó per a rigoles 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Base per a rigola:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació del formigó  
- Acabat de la superfície  
- Protecció del formigó fresc i cura  
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la 
base de formigó de la vorada.  
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 
de l'encofrat ni d'altres.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 10 mm  
- Planor: ± 4 mm/2 m  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-
08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM)  
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%  
- Rigola de formigó: >= 90%  
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ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i 
sense que es produeixin segregacions.  
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària 
l'autorització i les indicacions explícites de la DF.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 
de vorada o de rigola.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
F - Partides d'obra d'urbanització 
F9 - Paviments 
F97 - Rigoles 
F974 - Rigoles de peces de morter de ciment 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades 
amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Rigola amb peces col·locades amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació de la capa de morter  
- Col·locació de les peces  
- Col·locació de la beurada  
- Neteja de la superfície acabada  
 
RIGOLA:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent 
transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense 
desnivell.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell: ± 10 mm  
- Planor: ± 4 mm/2 m  
 
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM)  
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%  
- Rigola de formigó: >= 90%  
 
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges.  
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h 
a l'hivern.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 
de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
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procediment adoptat  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
G - Partides d'obra d'enginyeria civil 
G2 - Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 
G21 - Demolicions i enderrocs 
G219 - Demolicions d'elements de vialitat 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Demolició de l'element amb els mitjans adients  
- Trossejament i apilada de la runa  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases  
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris  
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar  
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs  
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc  
- Cronograma dels treballs  
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
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El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 
de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol 
element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE 
VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
G - Partides d'obra d'enginyeria civil 
G2 - Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 
G2R - Gestió de residus 
G2RA - Disposició de residus a instal·lacio autoritzada de gestió de residus 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent.  
En el cas en que la partida així o especifiqui, s'inclou el cànon d'abocament del residu a 
dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
 
G - Partides d'obra d'enginyeria civil 
G2 - Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 
G2R - Gestió de residus 
G2R5 - Transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada 
de gestió de residus 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició  
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- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar.  
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la 
resta.  
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat.  
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals  
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes.  
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva.  
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar 
fuites.  
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
 
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs” de la obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus 
de la Construcció i els Enderrocs” de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus  
- Identificació del posseïdor dels residus  
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra  
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 
en els trajectes utilitzats.  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 

 

 

Premià de Mar, Març de 2018 
 
 
 
 
Serveis Tècnics.       L’Alcalde 
                  Miguel Ángel Méndez Gil 
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