INSTAL.LACIÓ DE SISTEMA DE DRENATGE AL CAMÍ MUNICIPAL DE L’ARP
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PROMOTOR
ARQUITECTE
EMPLAÇAMENT
DATA – CODI

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
AMIDAMENTS I PRESSUPOST
PLECS DE CONDICIONS
ANNEXOS
Ajuntament de Josa i Tuixent
Xavier Cerqueda
Camí Municipal de l’Arp - Tuixent
Alt Urgell
Novembre de 2018
18027_TU

INDEX
1

MEMÒRIA DESCRIPTIVA ................................................................................................................................................................... 3
1.1 DADES PRELIMINARS ............................................................................................................................................................... 3
1.2 OBJECTE..................................................................................................................................................................................... 3
1.2.1

Dimensió del projecte ..................................................................................................................................................... 3

1.2.2

Descripció de l’estat actual ............................................................................................................................................. 4

1.3 Planejament vigent....................................................................................................................................................................... 5
1.4 Descripció de les obres ................................................................................................................................................................ 5

2

1.4.1

Enderrocs, moviment de terres i replantejament. .......................................................................................................... 5

1.4.2

Xarxa de drenatge .......................................................................................................................................................... 5

1.4.3

Previsió d’instal.lacions: Subministrament d’aigua potable i tub de reserva.................................................................. 6

1.4.4

Paviment nova cuneta .................................................................................................................................................... 6

JUSTIFICACIÓ NORMATIVA .............................................................................................................................................................. 7
2.1 Seguretat i salut - RD1627/97. ..................................................................................................................................................... 7
2.2 Control de qualitat - D375/88. ...................................................................................................................................................... 7
2.3 Patrimoni cultural - L9/93. ............................................................................................................................................................ 7
2.4 Normativa vigent d’obligat compliment. ....................................................................................................................................... 7
2.5 Enderrocs i residus de la construcció - D201/94.......................................................................................................................... 7

3

CONSIDERACIONS CONTRACTUALS I ADMINISTRATIVES .......................................................................................................... 8
3.1.1

Consideracions generals ................................................................................................................................................ 8

3.1.2

Fases i terminis d’obra .................................................................................................................................................... 9

3.1.3

Termini de garantia ......................................................................................................................................................... 9

3.1.4

Revisió de preus ............................................................................................................................................................. 9

3.1.5

Classificació del contractista – Ley 9/2017 de contratos del sector público ................................................................... 9

3.1.6

Llistat d’empreses de serveis afectats .......................................................................................................................... 10

3.1.7

Seguretat i salut a l’obra ............................................................................................................................................... 10

3.1.8

Plànols .......................................................................................................................................................................... 10

3.1.9

Resum de pressupost ................................................................................................................................................... 11

3.1.10

Visat obligatori – RD 1000/2010 sobre visado colegial obligatorio........................................................................... 11

3.1.11

Disposició final.......................................................................................................................................................... 12

4

AMIDAMENTS I PRESSUPOST ........................................................................................................................................................ 13

5

PLECS DE CONDICIONS ................................................................................................................................................................. 23

5.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES ............................................... 25
5.1.1

Disposicions Generals .................................................................................................................................................. 25

5.1.2

Condicions Facultatives ................................................................................................................................................ 25

5.1.3

Condicions Econòmiques ............................................................................................................................................. 32

5.1.4

Obres per administració ................................................................................................................................................ 35

5.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES D’URBANITZACIÓ....................................................................................................... 43
6

ANNEXE ............................................................................................................................................................................................. 59
6.1 NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ .............................................................................................................................. 61
6.2 CONTROL DE QUALITAT ......................................................................................................................................................... 63
6.3 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS .......................................................................................................................................... 73
6.4 CATÀLEG DE MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS .................................................................................................... 81

7

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ............................................................................................................................................................ 93

8

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ...................................................................................................................................... 97
8.1 DADES DE L'OBRA ................................................................................................................................................................... 97
8.2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT ............................................................................................................................ 97
8.3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ.............................................................................................................................................................. 98

Instal.lació de sistema de drenatge al camí municipal de l’Arp

1
1.1

18027_TU

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
DADES PRELIMINARS

Emplaçament – expedient
ADREÇA
MUNICIPI
CODI POSTAL

Camí municipal de l’Arp
Tuixent – Josa i Tuixent
25717

COMARCA
EXPEDIENT
DATA:

Alt Urgell
18027_TU
Novembre 2018

CIF / NIF
LOCALITAT
CORREU-E

P-2529700-C
Tuixent
ajuntament@tuixent.ddl.net

NIF
LOCALITAT
CORREU-E
COL·LEGIAT

41086304R
Lleida
xcerqueda@coac.net
30.305-4

Promotor
NOM
ADREÇA
TELÈFON
CONTACTE

Ajuntament de Josa i Tuixent
Plaça Serra del Cadí n.1
973 370202
FAX
973 38 70 85
Marta Poch i Massegú – Alcaldessa.

Tècnic redactor
ARQUITECTE
ADREÇA
TELÈFON
DEMARCACIÓ

1.2

Xavier Cerqueda Ribó
Carrer Cavallers n.3 2on 1a
973370202 - 679976221
C.O.A.C. – DEMARCACIÓ LLEIDA

OBJECTE

L’objecte del projecte és la instal.lació d’un sistema de drenatge al llarg del camí municipal de l’Arp que eviti la filtració subterrània de les
aigües pluvials per sota de la calçada, cosa que provoca el descalçament del paviment d’aglomerat asfàltic del camí.
L’obra s’ha de desenvolupar de forma paral.lela a la instal.lació d’una canonada d’aigua i un conducte de reserva, que són objecte d’una
altra contracta.

1.2.1

Dimensió del projecte

La longitud en la què s’intervé comprèn des del dipòsit d’aigua de l’inici del camí (a 200 metres de Coll de Port, a la cota més baixa) fins
a la font de l’Arp (a 200 metres del Pla de l’Arp, a la cota més alta), amb una longitud total de 1950 metres aproximadament. La
intervenció es limita a la cuneta del camí.

5
3

Instal.lació de sistema de drenatge al camí municipal de l’Arp

18027_TU

La resta de mides es detallen o es poden deduir dels plànols i amidaments del projecte. No obstant serà la mesura del darrer
amidament de l’obra acabada la què servirà per a fer la liquidació de les obres.

1.2.2

Descripció de l’estat actual

El camí de l’Arp està pavimentat amb un paviment d’aglomerat asfàltic. Es troba a la vessant nord de la muntanya de l’Arp,
lleugerament per sobre de la cota de Coll de Port, entre les cotes de nivell 1800 i 1850. Té un pendent longitudinal del 3%.
Limita amb la vessant de la muntanya pel seu costat nord en forma de terraplà i pel seu costat sud en forma de desmunt. La cuneta es
troba al costat sud (zona de desmunt), té una secció triangular amb una amplada de 60 cms i està formada per un paviment de formigó.
Al llarg del tram objecte d’intervenció hi ha 8 embornals de recollida d’aigües pluvials, formats per una arqueta i una reixa de fosa.
També enmig del traçat hi ha un pas canadenc per a evitar el pas de bestiar.
No existeix al llarg del camí cap tipus de servei urbanístic. Pel seu costat nord hi ha el traçat d’una línia elèctrica de mitja tensió, sobre
torres metàl.liques.

Dipòsit d’aigua – Punt inicial cota inferior

Font de l’Arp – Punt final cota superior

Pas canadenc

Embornal
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Planejament vigent

El vial és de domini públic, d’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament. L’àmbit d’actuació es troba dins de l’espai natural
protegit de la Serra del Verd. El règim urbanístic del sòl és el següent:

Àmbit d’actuació. Serra del Verd. Topogràfic

1.4
1.4.1

Àmbit d’actuació. Serra del Verd. Ortofoto

Descripció de les obres
Enderrocs, moviment de terres i replantejament.

Es pendran com a referència els límits de la cuneta de formigó actual. Es farà una rasa de 60 cms de profunditat respecte de la cota
inferior de la cuneta. En el cas que les rases o pous finalment superessin l'altura d'una persona en algun punt i fos necessari el treball
del personal a la rasa, caldrà estrebar adientment l'excavació, amb taulons, travessers i estampidors; el cas contrari haurà de ser
autoritzat expressament per la DF i indicat al Llibre d'Ordres.
Qualsevol variant constructiva haurà d’ésser contemplada en el llibre d’ordres per la direcció facultativa de l’obra.

1.4.2

Xarxa de drenatge

Es preveu la instal.lació d’un tub de drenatge de 160 mm de diàmetre sobre una base de formigó de 10 cms. Seguirà el pendent del
camí, que és del 3% i per tant suficient per a la correcta evaquació de les aigües. Es connectarà en el seu extrem inferior amb el darrer
pas soterrat transversal al camí d’evaquació d’aigua pluvial.
Es mantindran els embornals de recollida de pluvials actuals (en nombre i posició) i s’afegirà al costat de cadascun una arqueta de
registre per a la instal.lació d’aigua i el tub de reserva (que anirà amb una tapa de formigó) per tal de poder realitzar tasques de
manteniment i reparació en el futur.
Models a instal.lar:
Embornals

Arqueta prefabricada Model P-18 de Fundició Dúctil Fábregas (o similar), H-200 806x806x735 mm
amb solera.

Tub drenatge
Geotextil

Tubodan de DANOSA. Diàmetre 160 mm
Danofelt PP 200 de DANOSA.
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Previsió d’instal.lacions: Subministrament d’aigua potable i tub de reserva.

L’obra es farà simultàniament a la col.locació de dos tubs corrugats de PVC per al pas d’instal.lacions de diàmetre 110 mm que durà a
terme una altra contracta. En un dels tubs s’hi situarà un tub d’aigua que traslladarà l’aigua de la font de l’Arp al dipòsit municipal de
Coll de Port. L’altre conducte corrugat es deixarà de reserva per a futures instal.lacions.
Tant el tub d’aigua com el tub de reserva disposarà d’arquetes de registre prefabricades de formigó al costat dels embornals de pluvials,
i a l’inici i al final de la instal.lació. Les arquetes de registre seran prefabricades de formigó.
Arquetes registre

1.4.4

Arqueta prefabricada Model P-18 de Fundició Dúctil Fábregas (o similar), H-200 806x806x735 mm
amb solera i tapa

Paviment nova cuneta

La nova cuneta es farà amb un paviment de formigó en massa HM-150 de 10 cms de gruix, acabat fratassat a bona vista. Tindran
juntes de contracció cada 5 metres.

En els punts on calgui fer treballs amb morter, aquest serà de ciment portland amb sorra rentada 1:3, amb gruix variable de 3 a 5 cms.
S’untarà cada pedra prèvia col.locació amb ciment cola. Els junts es segellaran amb morter mesclat amb làtex.
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JUSTIFICACIÓ NORMATIVA
Seguretat i salut - RD1627/97.

En compliment del RD1626/97 sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció s’aporta l’Estudi bàsic de
Seguretat i Salut, que figura a l’Annexe. Recordem al promotor i al contractista l’obligatorietat del compliment de les respectives
obligacions segons l’esmentat RD i que s’informen a l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut.

2.2

Control de qualitat - D375/88.

També serà imprescindible la presentació dels certificats de qualitat i/o homologació dels materials aplicats i/o definits en obra, així com
també, els exigits per la Direcció Facultativa de l’obra. Cal veure la nota inicial del Plec de Condicions Tècniques.

2.3

Patrimoni cultural - L9/93.

En compliment de la L9/93 de la Generalitat de Catalunya sobre Patrimoni Cultural Català es comunica que si durant l’execució de
l’obra es troben restes o objectes amb valor arqueològic s’han de paralitzar immediatament els treballs i s’ha de prendre les mesures
adequades per a la protecció de les restes. Es comunicarà el descobriment a l’arquitecte director de les obres de forma immediata i a
l’administració competent en el termini màxim de 48 hores.

2.4

Normativa vigent d’obligat compliment.

La relació de la Normativa d’obligat compliment figura a l’Annex.

2.5

Enderrocs i residus de la construcció - D201/94.

Es complirà el Decret 201/1994 i Decret 161/2001, reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció. Es justifica el
compliment a l’Estudi de gestió de residus que figura a l’Annexe.
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CONSIDERACIONS CONTRACTUALS I ADMINISTRATIVES

3.1.1

Consideracions generals

Qualsevol dubte en la interpretació del present projecte o indefinició en el mateix, serà resolta per escrit per la DF per mitjà dels
documents necessaris.
No s’iniciaran les obres sense l'autorització de la Direcció Facultativa, en endavant DF, i signatura del Llibre d'Ordres per part del
contractista.
Es recorda al promotor l’obligació que té de comunicar a la direcció facutativa per escrit i amb suficient antel.lació, la data d’inici de les
obres.
La zona d’actuació estarà ben delimitada, assenyalada i tancada a l’accés de persones estranyes a l’obra, tal com s’indica en el
corresponent Estudi de Seguretat. Aquesta actuació restarà des de l’inici dels treballs fins l’acabament de les obres.
L’arquitecte director de l’obra és qui ha d’establir el ritme d’execució dels treballs, per tant, si l’obra no segueix el ritme que s’estableixi,
o bé resta aturada per un període superior a dos mesos, l’arquitecte es reserva el dret de renunciar a la direcció de la mateixa, passant
factura de la part proporcional d’honoraris de direcció executats fins a la data de la renúncia.
El constructor està obligat a facilitar els documents que garanteixen la idoneïtat dels materials per la seva aplicació. Així mateix haurà
de presentar tots els certificats de garantia de tots els elements prefabricats que s’utilitzin. Cas de desitjar-se qualsevol variació o dubte,
la DF la resoldrà per escrit.
En alguns casos es demanarà al contractista, per l’aprovació prèvia de la DF, una mostra real del sistema constructiu complet a utilitzar
pels diferents industrials, per exemple i especialment en els revestiments de parets, fusteries interiors i exteriors, etc.
Les qualitats o materials no especificats al present projecte es definiran de manera definitiva al moment de la realització de l’obra,
Qualsevol esment de marca o model comercial inclòs en la especificació o definició d’alguna partida d’obra, tant en aquesta Memòria
com en el Pressupost, s’atendrà com a indicació de tipus, a efectes de qualitat, i podran ser substituïts opcionalment per altres de
característiques anàlogues als esmentats.
A la direcció de les obres l’Arquitecte Director es reserva el dret concedit per la propietat d’anul.lar o modificar qualsevol partida del
present projecte que al seu judici no pogués fer-se de la forma prevista al mateix, per circumstàncies d’índole tècnica o econòmica
S’observaran totes les normes i disposicions que actualment estan aprovades i aquelles que en el transcurs de l’obra s’aprovin en
matèria de Seguretat, Construcció o sobre Materials de Construcció.
El present document, que inclou memòria, plecs de condicions, amidaments, pressupost, estudi bàsic de seguretat i plànols, així com
altra documentació addicional, és acceptat íntegrament pel contractista sotasignant.
El contractista haurà de tenir tota la documentació en regla, així com tenir contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil (addicional a
la patronal obligatòria) que cobreixi danys materials i/o personals (tant als propis treballadors com a tercers) per un import mínim de
150.000 €.
El decret 1627/97 sobre mesures mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció estableix en el seu article 14, que qualsevol
membre de la direcció facultativa d’una obra té la facultat d’advertir al constructor que esmeni les mancances de mesures de Seguretat i
Salut que observi durant les visites a l’obra.
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Si el constructor no les esmena, té la potestat de paralitzar l’obra. En aquest cas, és a dir, si la paralitza, té l’obligació d’informar a
Inspecció de Treball en un termini màxim de 24 hores.
S’adverteix al constructor de l’obligació de complir el que disposa l’esmentat Decret 1627/97. El constructor haurà de tenir redactat el
Pla de Seguretat i Salut.
El promotor haurà de tenir contractada a un tècnic competent la Coordinació de Seguretat i Salut a l’Obra. Aquest tècnic haurà de
disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi danys materials i/o personals per un import mínim de 100.000€.
El nomenament d’aquest tècnic per part del promotor haurà de tenir el vist-i-plau de l’arquitecte director.
L’incompliment d’alguna de les condicions anteriors serà motiu suficient perquè l’arquitecte director renunciï a la direcció de
l’obra.

3.1.2

Fases i terminis d’obra

Es preveu executar les obres en una sola fase. El termini d’execució s’estima en 2 mesos, a comptar des de la data de signatura de
l’acta de comprovació del replanteig. No obstant aquest termini dependrà finalment de les condicions contractuals establertes per la
propietat.

3.1.3

Termini de garantia

Les obres executades es rebran, si s’escau, mitjançant l’acta de recepció de les mateixes, a signar entre l’Ajuntament, el contractista
adjudicatari i el tècnic director de les obres. El termini de garantia serà d’un any comptador des de la signatura d’aquesta acta. Una
vegada comprovat l’estat de les obres pel tècnic director, al cap de dotze mesos, aquest elevarà un informe al promotor sobre la
conveniència de retornar la fiança establerta al contractista.

3.1.4

Revisió de preus

Atesa la curta durada prevista per a l’execució dels treballs, inferior a un any, no es preveu cap fórmula de revisió de preus.

3.1.5

Classificació del contractista – Ley 9/2017 de contratos del sector público

En ser el pressupost d’execució per contracta inferior als cinc-cents mil euros, segons l’article 77 de la Ley 9/2017 de contratros del
sector público de 8 de noviembre, no cal exigir la classificació del contractista en funció de la tipologia dels treballs, el seu pressupost i
termini d’execució. Únicament és necesari que acrediti la seva solvència econòmica i financera i la seva solvència tècnica.
Encara així i segons el tipus d'obra determinat segons l’article 36 del “Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, la classificació d'empreses contractistes, i
vistos els pressupostos parcials de les obres a licitar (anualitat mitjana = Pressupost E.C.x12/termini d'execució), així com el termini
d’execució de 2 mesos, resulta que la qualificació exigible sería la següent (art. 35.i):
Grups i subgrups: G-6 Vials i pistes, vials sense qualificació específica.
Categoria: 1 (contracte de quantia inferior als 150.000€)
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Llistat d’empreses de serveis afectats

L’únic servei afectat és el de l’aigua, la gestió del qual correspon a l’Ajuntament de Josa i Tuixent.
GESTIÓ
Ajuntament de Josa i Tuixent.

Aigua

3.1.7

TELÈFON
973370202

Seguretat i salut a l’obra

L’11 de febrer de 1996 va entrar en vigor la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Aquesta llei és
modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre. L’estudi de Seguretat i Salut servirà per a donar les directrius a l'empresa
constructora per a redactar el Pla de Seguretat i Salut, segons la seva obligació en el camp de la prevenció de riscos professionals, que
haurà d'ésser aprovat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut o per la Direcció facultativa, segons el cas, durant l'execució de
l'obra; i per l'Administració pública que adjudiqui l'obra, d'acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre que estableix els
mecanismes específics per l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica
l'obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut a les obres (Article 4). Segons aquest article, a la
fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi de seguretat i salut quan es doni algun dels supòsits següents :
Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 450.759,08 €. En aquest cas és inferior .
Durada estimada superior a 30 dies laborables amb més de 20 treballadors en algun moment. En aquest cas la durada estimada és
de 2 mesos (60 dies), però amb un nombre màxim de treballadors de 6, i una mitjana de 4.
El volum de la ma d’obra ( nombre de treballadors x dies de feina ) sigui superior a 500 dies. En aquest cas serien 2 x 60 = 120 dies.
Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses. Cap d’aquests és el cas, en ser una obra d’urbanització.
Al no donar-se cap dels supòsits anteriors no cal realitzar un estudi de seguretat i salut, però sí que s’ha de realitzar l’estudi bàsic de
seguretat i Salut.

3.1.8

Plànols

El projecte està format per la documentació gràfica següent:
01

Situació.
Emplaçament.
Règim urbanístic del sòl.

02

Planta.
Secció constructiva.
Detalls constructius.
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Resum de pressupost

Els preus de les unitats d’obra de aquest Projecte són els que figuren als quadres de justificació de preus.
Aplicant el quadre de preus a l’estat d’amidaments, s’obté el Pressupost d’Execució Material – P.E.M.
Aquest P.E.M. , en el cas de l’obra a licitar, estarà incrementat un 19 % corresponent a les Despeses Generals d’empresa (13%) i el
Benefici Industrial del contractista (6%). Una vegada obtingut el pressupost d’execució per contracta abans d’IVA, s’hi aplica el 21 % del
Impost sobre el Valor Afegit, obtenint així el Pressupost d’Execució per Contracta amb IVA (P.E.C.).

13% Despeses Generals
6% Benefici Industrial

62.218,49
8.088,40
3.733,11

Base Imposable Pressupost per Contracte
21% IVA

74.040,00
15.548,40

TOTAL: Pressupost d'Execució Material, PEM

Pressupost per Contracte, PC

89.588,40

3.1.10 Visat obligatori – RD 1000/2010 sobre visado colegial obligatorio.
Segons el RD 1000/2010 sobre visado colegial obligatorio no és obligatori el visat d’aquest projecte. D’acord amb aquest decret, les
obres en les què cal visar obligatòriament el projecte executiu i el CFO són les compreses en els usos administratiu, sanitari, residencial
en totes les seves formes i d’ús industria incloses en els àmbits següents:
— Obres de nova planta excepte les d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin de forma permanent ni
eventual, caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.
— Les ampliacions, modificacions i rehabilitacions només seran objecte de visat obligatori quan compleixin amb els
condicionants de l’art. 2.2 de la LOE. És a dir, quan es tracti d’obres que alterin la configuració arquitectònica dels edificis
entenent com a tal quan produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del
sistema estructural o tinguin per objecte canviar els usos de l’edifici.
— Obres que tinguin caràcter d’intervenció total en edificacions catalogades o que disposin algun tipus de protecció ambiental o
històrica i artística o les parcials que afectin a algun element catalogat o protegit.
Les legalitzacions i els enderrocs sense ús d’explosius també entren dins del visat obligatori del projecte executiu i CFO.
La resta de visats són voluntaris.
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3.1.11 Disposició final
Amb el contingut de la present Memòria i els plànols que l’acompanyen, es consideren les obres d’aquest projecte suficientment
descrites als efectes de la seva contractació i execució i s'eleva a la consideració de l’autoritat competent la seva aprovació.

Lleida

Novembre del 2018

L’arquitecte
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Tots els amidament que s’efectuïn en l’obra comprendran les unitats d’obra realment executades, i el contractista no te dret a
reclamació de cap espècie, per les diferències produïdes entre aquestes i les que figuren en el projecte, així com tampoc pels errors de
classificació de les diverses unitats d’obra que figuren en els estats d’amidament.
La valoració de les obres (unitats) no expressades en aquest plec es verificarà aplicant a cada una d’elles l’amidament més adient i just
a judici de la DF, multiplicant el resultat final pel preu corresponent pactat prèviament per la DF i la Propietat amb el contractista.
Tots els treballs, mitjants auxiliars i materials que siguin necessaris per a l’acabat correcte de qualsevol unitat d’obra es consideren
inclosos en el preu de la unitat encara que no estiguin especificats en la descomposició o descripció dels preus.
El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà inclòs als preus unitaris de les
diferents partides d’obra i per tant no serà objecte de cap abonament a part.
En alguns casos es demanarà al contractista, per l’aprovació prèvia de la DF, una mostra real del sistema constructiu complet a utilitzar
pels diferents industrials, per exemple i especialment en els revestiments de parets, fusteries interiors i exteriors, etc. El seu cost restarà
inclòs als preus unitaris de les diferents partides d’obra i no serà objecte de cap abonament a part.

Lleida

Novembre del 2018

L’arquitecte
XAVIER
CERQUEDA
RIBO

Digitally signed by XAVIER CERQUEDA
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INSTAL.LACIÓ DE DRENATGE AL CAMÍ MUNICIPAL DE L'ARP
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE JOSA I TUIXENT
XAVIER CERQUEDA RIBÓ, ARQUITECTE

Codi

PRESSUPOST
Ut Descripció

Longitut

Amplada

Alçada

Parcials

Totals

Preu

Import

ACA020

m² terreny amb arbustos.
Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones
previstes: arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre
material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i
càrrega a camió. El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.
146,25
0,93
136,01
Cuneta
487,50
0,30
146,25

DMC010

m Tall de paviment.
Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
1.950,00
1.950,00
1.950,00
0,87

1.696,50

DMX020

m² Demolició de paviment
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport.
1.950,00
0,50
975,00
975,00
5,68
5.538,00

ACE040

m³ mitjans mecànics.
Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats.
1.950,00
0,60
0,45
526,50
526,50
5,97
3.143,21

GCC010

m³ Picament de residus de la
Picament a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició de naturalesa pètria, amb mitjans mecànics.
1,2
1.950,00
0,60
0,10
140,40
140,40
1,25

175,50

GTA020

m³ Transport de terres amb
Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km. El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou
la càrrega en obra.
1.950,00
0,60
0,45
526,50
526,50
1,65
868,73

ASD010

m Rasa drenant.
Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent mínima del0,50%, per a captació d'aigües
subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb
ranurat al llarg d'un arc de 110° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locada sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb
reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense classificar, tot això
embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa
superficial de 200 g/m². Inclús lubricant per a muntatge. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
1.950,00
1.950,00
1.950,00
18,82 36.699,00
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ASA012

U Pericó prefabricat.
Pericó de pas soterrat, prefabricat de formigó, de dimensions interiors 80x80x80 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors
mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
8,00
62,47
499,76

IUD010

m formigó.
Cuneta de secció triangular de 100 cm d'amplada i 33 cm de profunditat, revestida amb una capa de formigó en massa HM20/P/20/I de 10 cm d'espessor.
1.950,00
1.950,00
1.950,00
6,67 13.006,50

YFX010

U Formació del personal.
Formació del personal (per treballador i anual) necessària per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. El preu inclou les reunions del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.
2mesos
4,00
0,17
0,67
0,67
195,31
130,21
4 treballadors

YIX010

U protecció individual.
Conjunt d'equips de protecció individual (per treballador i anual) necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball.
4 Treballadors
2 mesos
4,00
0,17
0,67
0,67
195,31
130,21

YSX010

U Conjunt d'elements
d'abalisament i
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
1,00
194,87
194,87

13% Despeses Generals
6% Benefici Industrial

62.218,49
8.088,40
3.733,11

Base Imposable Pressupost per Contracte
21% IVA

74.040,00
15.548,40

TOTAL: Pressupost d'Execució Material, PEM

Pressupost per Contracte, PC

89.588,40

El pressupost d'Execució per contracte és de VUITANTA-NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS I QUARANTA
CÈNTIMS.
Lleida, novembre de 2018

XAVIER
CERQUEDA RIBO
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DN: c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
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INSTAL.LACIÓ DE DRENATGE AL CAMÍ MUNICIPAL DE L'ARP
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE JOSA I TUIXENT
XAVIER CERQUEDA RIBÓ, ARQUITECTE
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

2,56

ACA020 m² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos.
Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de
les zones previstes: arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant
Codi
1
mq09sie010
mq01pan010

Unitat

Descripció
Equip i maquinària
h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de
h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

2
mo087

Mà d'obra
h Ajudant construcció d'obra civil.

3

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris

Rendiment

Preu

Import

0,022
0,016
Subtotal equip i

1,19
15,86

0,03
0,25
0,28

8,26

0,63
0,63

2,000
0,91
Costos directes (1+2+3):

0,02
0,93

0,076
Subtotal mà d'obra:

DMC010 m Tall de paviment.
Tall de paviment de formigó,
formigó mitjançant màquina talladora de paviment,
paviment i càrrega manual sobre camió o contenidor
contenidor.
Codi
1
mq11eqc010

Unitat

Descripció
Equip i maquinària
h Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i
regulació del disc de tall manuals.

Rendiment

Preu

Import

0,070

7,30

0,51
0,51

Subtotal equip i
2
mo087

Mà d'obra
h Ajudant construcció d'obra civil.

3

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris

0,042
Subtotal mà d'obra:

8,26

0,34
0,34

2,000
0,85
Costos directes (1+2+3):

0,02
0,87

DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó.
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport.
Codi
1
mq01exn050c

Unitat

Descripció

Equip i maquinària
h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

Rendiment

Preu

Import

0,162

25,63

4,15
4,15

Subtotal equip i
2
mo112
3

Mà d'obra
h Peó especialitzat construcció.
Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris

0,191
Subtotal mà d'obra:

8,02

1,53
1,53

2,000
Costos directes (1+2+3):

0,00
5 68
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ACE040 m³ Excavació de rases, amb mitjans mecànics.
Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Codi
1
mq01ret020b

Unitat

Descripció
Equip i maquinària
h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.

2
mo087

Mà d'obra
h Ajudant construcció d'obra civil.

3

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris

Rendiment

Preu

Import

0,279
14,40
Subtotal equip i

4,02
4,02

0,236
Subtotal mà d'obra:

8,26

1,95
1,95

2,000
Costos directes (1+2+3):

0,00
5,97

GCC010 m³ Picament de residus de la construcció.
Picament a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició de naturalesa pètria, amb mitjans mecànics.
Codi
1
mq05rcd020

Unitat

Descripció
Equip i maquinària
h Equip mòbil de picament per a residus de construcció i
demolició de naturalesa pètria, amb capacitat per tractar
100 t/h.
h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1
kW/1,99 m³
m³.

mq01pan010
a

Rendiment

Preu

Import

0,015

43,68

0,66

0 015
0,015

15 86
15,86

0 24
0,24
0,90

Subtotal equip i
2
mo020

Mà d'obra
h Oficial 1ª construcció.

3

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris

0,036
Subtotal mà d'obra:

9,29

0,33
0,33

2,000
1,23
Costos directes (1+2+3):

0,02
1,25

GTA020 m³ Transport de terres amb camió.
Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus , situat a una distància màxima de 10
km. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Codi Unitat
Descripció
1
Equip i maquinària
mq04cab010c
h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.
2

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris

Rendiment

Preu

Import

0,102
Subtotal equip i

15,87

1,62
1,62

2,000
1,62
Costos directes (1+2):

0,03
1,65
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ASD010 m Rasa drenant.
Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació
d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula
RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 110° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 250 mm de diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta
elàstica d'EPDM, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma de bressol
per rebre el tub i formar els pendents, amb reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del
tub amb grava filtrant sense classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de
polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la
tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m² . Inclús
lubricant per a muntatge. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Codi Unitat
Descripció
Materials
1
m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
mt10hmf010M
m Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
mt11tdv015l
la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg
d'un arc de 110° a la vall del corrugat, per drenatge,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6
m, unió per copa amb junta elàstica de EPDM.
mt11ade100a
mt01ard030b
mt14gsa020ce

kg Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i
accessoris.
t Grava filtrant sense classificar.
m² Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides
per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal
de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de
2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa
superficial de 200 g/m², segons UNE-EN 13252.

Rendiment

Preu

Import

0,072
1,020

25,05
9,04

1,80
9,22

0 006
0,006

3 89
3,89

0 02
0,02

0,481
2,640

3,71
0,29

1,78
0,75

13,57

Subtotal
materials:
2
mo020
mo112

Mà d'obra
h Oficial 1ª construcció.
h Peó especialitzat construcció.

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris
Cost de manteniment decennal: 1,48€ en els primers 10 anys.

0,180
0,400
Subtotal mà
d'obra:

9,29
8,02

1,67
3,21
4,88

2,000
18,45
Costos directes (1+2+3):

0,37
18,82

3

Referència norma UNE i Títol de la norma transposició de norma harmonitzada Aplicabilitat(a)
UNE-EN 13252:2001
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
UNE-EN 13252:2001/A1:2005

1102001
162006

Obligatoriet Sistema(
at(b)
c)
1102002
2+/4
162007

(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada i inici del període de coexistència
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ASA012 U Pericó prefabricat.
Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament
hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós
amb material granular.
Codi Unitat
Descripció
1
Materials
mt10hmf010M
m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
mt11arh010d
U Pericó amb fons, registrable, prefabricat de formigó
fck=25 MPa, de 60x60x60 cm de mides interiors, per
sanejament.
mt11arh020d
U Marc i tapa prefabricats de formigó armat fck=25 MPa,
per pericons de sanejament de 60x60 cm, espessor de la
tapa 6 cm, amb tancament hermètic al pas dels olors
mefítics.
mt01arr010a
t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.
2
mq01ret020b
3
mo020
mo113

Equip i maquinària
h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
Mà d'obra
h Oficial 1ª construcció.
h Peó ordinari construcció.

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris
Cost de manteniment decennal: 8,16€ en els primers 10 anys.

Rendiment

Preu

Import

0,162
1,000

25,05
30,08

4,06
30,08

1,000

12,04

12,04

2,82

3,93
50,11

14,23

1,25
1,25

9,29
7,75

6,63
4,48
11,11

2,000
Costos directes

0,00
62,47

1,393
Subtotal materials:
0,088
Subtotal equip i
0,714
0,578
Subtotal mà d'obra:

4

IUD010 m Cuneta revestida de formigó.
Cuneta de secció triangular de 100 cm d'amplada i 33 cm de profunditat, revestida amb una capa de formigó en
massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor.
Codi
1
mt10hmf010Mp
mt08ema050b
mt08var050
mt08var060
mt15bas030b

Unitat

Descripció
Materials
m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
m³ Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor.
kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
kg Puntes d'acer de 20x100 mm.
U Cartutx de massilla elastòmera monocomponent a base
de poliuretà, de color gris, de 600 ml, tipus F-25 HM
segons UNE-EN ISO 11600, d'alta adherència i
d'enduriment ràpid, amb elevades propietats elàstiques,
resistència a la intempèrie, a l'envelliment i als rajos UV,
apta per estar en contacte amb aigua potable, duresa
Shore A aproximada de 35 i allargament en trencament >
600%, segons UNE-EN ISO 11600.

Rendiment

Preu

Import

0,100
0,001
0,025

23,95
151,77
0,43

2,40
0,15
0,01

0,010
0,240

2,76
2,38

0,03
0,57

Subtotal materials:

3,16

20

2
mq02rod010d
mq06cor020
3
mo041
mo087

Equip i maquinària
h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de
treball 70 cm, reversible.
h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.
Mà d'obra
h Oficial 1ª construcció d'obra civil.
h Ajudant construcció d'obra civil.

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris
Cost de manteniment decennal: 3,78€ en els primers 10 anys.

0,287

2,53

0,73

0,005
Subtotal equip i

3,76

0,02
0,75

0,150
0,150
Subtotal mà d'obra:

9,29
8,26

1,39
1,24
2,63

2,000
3,38
Costos directes

0,07
3,45

4

YFX010 U Formació del personal.
Formació del personal (per treballador i anual) necessària per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. El preu inclou les reunions del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball.
Sense

Rendiment
1
Costos directes:

Preu
195,31

Import
195,31
195,31

YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual
individual.
Conjunt d'equips de protecció individual (per treballador i anual) necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Sense

Rendiment
Preu
1
195,31
Costos directes:

Import
195,31

YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres.
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Sense

Rendiment
1
Costos directes:

Preu
194,87

Import
194,87
194,87
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PLECS DE CONDICIONS

Plecs de condicions tècniques
Plecs de condicions facultatives i econòmiques
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
Disposicions Generals

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

5.1.2

Condicions Facultatives

5.1.2.1 Delimitació General de Funcions Tècniques
L'ARQUITECTE DIRECTOR
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es
produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de
la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final
d'obra.
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
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a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per RD
314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de
les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta
execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra
segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que
calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la
liquidació final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
EL CONSTRUCTOR
Article 5.- Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i
mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i
rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin
amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

5.1.2.2 obligacions i drets generals del Constructor o Contractista
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.
PLA DE SEGURETAT I SALUT
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Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el
Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre
que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i
salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells.
Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides
previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
OFICINA A L'OBRA
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar
els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a
qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el
cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter
de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es
refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a
mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la
deficiència.
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA
Article 10.-

El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de

treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició
per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de
mediacions i liquidacions.
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
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Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres,

encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta
interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus
d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total
del pressupost en més d'un 10 per 100.
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
Article 12.-

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o

croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els
originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que
rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.
Article 13.-

El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives

comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Article 14.-

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa,

solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest
tipus de reclamacions.
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE
Article 15.-

El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de

l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i mediacions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es
puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
FALTES DEL PERSONAL
Article 16.-

L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que

comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants
de la pertorbació.
Article 17.-

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el

seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de
l'obra.

5.1.2.3 Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars
CAMINS I ACCESSOS
Article 18.-

El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o vallat.

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
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REPLANTEIG
Article 19.-

El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que

mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva
oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor
l'omissió d'aquest tràmit.
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Article 20.-

El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en

la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i,
en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament
dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.
ORDRE DELS TREBALLS
Article 21.-

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per

circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES
Article 22.-

D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats

raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense
perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments
d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR
Article 23.-

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i

es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats,
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li
serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Article 24.-

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o

hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per
l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte
la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita.
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA
Article 25.-

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la

carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués
proporcionat.
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Article 26.-

Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat

aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o
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l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article
11.
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
OBRES OCULTES
Article 27.-

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols

que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte;
l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions.
TREBALLS DEFECTUOSOS
Article 28.-

El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i

particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat
també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells
col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte
de l'obra, que ho resoldrà.
VICIS OCULTS
Article 29.-

Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en

les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui
necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses
que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA
Article 30.-

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui

convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic
una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats,
procedència i idoneïtat de cadascun.
PRESENTACIÓ DE MOSTRES
Article 31.-

A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el

Calendari de l'Obra.
MATERIALS NO UTILITZABLES
Article 32.-

El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials

procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.
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Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu
transport.
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS
Article 33.-

Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no

tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que
no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de
substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà
fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS
Article 34.-

Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no

intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)
NETEJA DE LES OBRES
Article 35.-

Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer

desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que
calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS
Article 36.-

En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions

consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les
instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

5.1.2.4 de les recepcions d'edificis i obres annexes
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS
Article 37.-

Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb

la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o
unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir
a la recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.
DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA
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L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut

disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article
4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.
AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA
Article 39.-

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva

amidament definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat
que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la
quantitat retinguda en concepte de fiança.
TERMINI DE GARANTIA
Article 40.-

El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de

ser inferior a nou mesos.
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT
Article 41.-

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva,

seran a càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta.
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA
Article 42.-

La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes

formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin
afectar-li per vicis de construcció.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA
Article 43.-

Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la

recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres
necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA
Article 44.-

En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de

Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar
l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

5.1.3

Condicions Econòmiques

5.1.3.1 Principi general
Article 45.-

Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per

la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.
Article 46.-

La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a

l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.
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5.1.3.2 Fiances
Article 47.-

El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.
FIANÇA PROVISIONAL
Article 48.-

En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en

l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars
vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a
l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el
seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta
de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués
fet per prendre part en la subhasta.
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA
Article 49.-

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions

contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el
propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no
fossin de recepció.
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL
Article 50.-

La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada

l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes
causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS
Article 51.-

Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el

Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

5.1.3.3 Dels preus
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS
Article 52.-

El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les

despeses generals i el benefici industrial.
Es consideren costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la
seva execució.
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c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers,
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran
com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d'Execució material
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.
Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA
Article 53.-

En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu

de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest
últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les
Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.
PREUS CONTRADICTORIS
Article 54.-

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis

de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i
en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg
dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES
Article 55.-

Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà

sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base
per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).
FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS
Article 56.-

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma

d'amidar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon
lloc, al Plec General de Condicions particulars.
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DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS
Article 57.-

Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la

suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total
del pressupost de Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC
superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS
Article 58.-

El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per

escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació
en serà responsable el Contractista.
5.1.4

Obres per administració

ADMINISTRACIÓ
Article 59.-

Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti

directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA
Article 60.-

Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant

seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a
l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les
operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o
l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell,
que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA
Article 61.-

S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè

aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent
per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ
35

Instal.lació de sistema de drenatge al camí municipal de l’Arp

Article 62.-

18027_TU

Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb

aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les
despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més
endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels
esmentats materials en l'obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades
en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels
encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin
treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que
realitzi el Benefici Industrial del mateix.
ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA
Article 63.-

Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari

mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra realitzada, valorant-la
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat
el contrari contractualment.
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS
Article 64.-

Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a

l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en
la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació
abans d'adquirir-los.
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS
Article 65.-

Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li

el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors
als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la
finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans
expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no
arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR
Article 66.-

En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes

constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als
obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi,
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i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits
segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

5.1.4.1 De la valoració i abonament dels treballs
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES
Article 67.-

Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions

econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la
baixa efectuada per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre
d'unitats executades.
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a l’amidament i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord
amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques"
determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS
Article 68.-

En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que

regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons
l’amidament que haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament general, cúbica,
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions
de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les mediacions necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir
de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció,
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs
Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres
executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.
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El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90
per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen.
MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES
Article 69.-

Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o

de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb
dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui
beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas
que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA
Article 70.-

Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament

dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació
s'expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i
aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts
dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant
el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que
anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS
Article 71.-

Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per

no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà
l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.
PAGAMENTS
Article 72.-

El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de
les quals es verificaran els pagaments.
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA
Article 73.-

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu

abonament es procedirà així:
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1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al
seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.

5.1.4.2 De les indemnitzacions MÚTUES
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES
Article 74.-

La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs

contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
DEMORA DELS PAGAMENTS
Article 75.-

Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el

Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de
demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà
dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a
la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part
de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.

5.1.4.3 Varis
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS
Article 76.-

No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs

nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les mediacions del Projecte, a no ser que
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els
imports de les unitats d'obra contractades.
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES
Article 77.-

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les

obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb
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l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb
condicions, sense excedir l'esmentat termini.
ASSEGURANÇA DE LES OBRES
Article 78.-

El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la

recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè
amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al
Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part
sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb
devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels
danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb
aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
CONSERVACIÓ DE L'OBRA
Article 79.-

Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas

que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari,
podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació,
abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat,
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI
Article 80.-

Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari,

edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a
l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per
aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.
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El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, un per cada una de
les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que
donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies.

La propietat

Lleida

El contractista

Novembre del 2018

L’arquitecte

XAVIER
CERQUEDA
RIBO

Digitally signed by XAVIER CERQUEDA RIBO
DN: c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, sn=CERQUEDA RIBO,
givenName=XAVIER,
serialNumber=41086304R, cn=XAVIER
CERQUEDA RIBO
Date: 2018.11.27 10:23:46 +01'00'

Xavier Cerqueda
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES D’URBANITZACIÓ

INFRASTRUCTURA DE CALÇADA
ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY. REPLANTEIG GENERAL DE L’OBRA
L'esbrossada dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en materialitzar el projecte sobre el
terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D'alguna manera, l'esbrossada suposa l'ocupació física del territori necessari per a
l'execució.

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es
designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no
desitjable.
La seva execució inclou les operacions següents.
-

Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.
Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els corresponents
documents del Projecte en el qual es trobin incloses.
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d'arbrat i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran amb les precaucions
necessàries, per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar afectar a les estructures existents, d'acord amb el que,
sobre això, ordeni l'encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o desplaçada, fins que
un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre
sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.). de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no
inferior a un metre (1m.), per sota de l'esplanada; també s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies
orgàniques vegetals a menys de 1 m. de la cota de l'esplanada definitiva.
1.1.1

MESURAMENT I ABONAMENT

S'entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres.
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà per metres
quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d'obra definida al projecte. En tot cas s'entendrà que el
preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent.
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal.
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser emprades
per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació en qualsevol tipus de terreny. El
transport a l'abocador es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte.
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REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

Simultàniament a l'esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres , procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i
referències d'eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb la indicació de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments
de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al
replanteig previ a l'adjudicació de les obres.

EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els
Plànols de detall, i les ordres de la Direcció d'Obres.
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refinament i
l’execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació dels talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre
de Preus del projecte.
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada i totalment
preparada per a endegar l'execució de l'activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si
l'explanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació
addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.
Amb l'esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es garantirà el
comportament de l'explanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l'esplanada i la possible substitució de sòls
inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres.
MESURAMENT I ABONAMENT
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels
treballs. S'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi
d'excavar.
S'entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que
es preveu en aquestes condicions.
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferent tipus d'excavació, les excavacions es
consideraran no classificades, i s'abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. Si durant les excavacions apareixen
manantials o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus
d'excavació.
El director de les Obres podrà autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el
Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. El replè de
parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i
complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra.
DEMOLICIONS
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui
necessari fer desaparèixer.
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Es realitzaran tant a espais públics (vials), com als futurs espais parcel·lats ( parcel·les).
La seva execució inclou les operacions següents:
-

Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.
Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents
del Projecte.
EXECUCIO DE LES OBRES
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions
necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que
ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs
d'amàs.
MESURAMENT I ABONAMENT
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte.
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d'utilització, així com la manipulació dels
materials i mà d'obra necessària per a la seva execució.
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor en el
lloc que els assigni el Director Facultatiu de l'Obra.
EXCAVACIO I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a l'execució
de la xarxa de clavegueram.
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny
s'abonarà al preu únic definit d'excavació.
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s’utilitzaran els medis que
siguin necessaris, per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprés als preus d'excavació si els quadres de
preus o pressupost no especifiquen el contrari.
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a l'abocador, a
qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per evitar les operacions
d'apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. La excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3)
excavats amb la medició teòrica dels Plànols del Projecte.
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per
la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; i
l'arranjament de les àrees afectades.
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, els treball s’executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer
malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas,
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el
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Contractista tingui cap dret a pagament per aquest conceptes, sempre que el serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del
Projecte.
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (article 3). El Contractista emprarà els mitjans
de compactació lleugers necessaris i reduirà el guix de les tongades, sense que els esmentats treballs pugui ser objecte de sobrepreu.
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s'obtindran els materials necessaris dels
préstecs interior al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se
inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.
CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser
en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Pròctor Normal o en tot cas,
superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa.
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Pròctor.
ELEMENTS SINGULARS DEL CLAVEGUERAM
TRONETES I POUS DE REGISTRE
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran
de formigó, construïts " in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica (maó).
MATERIALS
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. En
cas de prefabricat s’exigirà H-250.
EXECUCIO DE LES OBRES
L'excavació i posterior replè de les rases, per l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu en l'article 1.5 del
present Plec. Un cop efectuada l'excavació es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions
definides als plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de
les peces prefabricades es farà amb morter.
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior
quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.
MESURAMENT I ABONAMENT
Sempre que el Pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (Ut)
realment executades. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que
el preu s'entendrà deduït de l'alçada mitja de pous.
EMBORNALS
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S'ha de comprovar de forma especial
que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense
desguàs.
Les fàbriques seran de maó massís d'acord amb l'esquema o d'element prefabricat equivalent.
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MESURAMENT I ABONAMENT
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de
caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i rebliment llevat prescripció en contra. També estarà inclosa al preu la
conducció per comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim , sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de
conducció.
S' abonarà per unitats realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i
operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat.
ENCREUAMENT DE VIAL
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la
construcció d'escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis,
corresponen a la infrastructura de calçada.
L'execució de totes les rases d'encreuament s'ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D'aquesta manera s'evitarà
l'excavació de rases sobre la subbase i sobre l'esplanada ja acceptada.
ENCREUAMENT D’ABASTAMENT D’AIGUA
Quan les conduccions siguin d'amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó.
Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls
adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l'assaig Pròctor Normal.
A la capa de coronament s'exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Normal.
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material del rebliment de la rasa complirà amb les mateixes condicions
definides pels encreuaments d'aigua.(Veure Ap 1.5: excavació i rebliment de rases). Si es col·loca prèviament una entubació de formigó
per instal·lar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte la necessitat d'injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar
respiradors.
ENCREUAMENT DE XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Els encreuament vial de la xarxa telefònica s'executaran amb la mateixa secció definida a l'apartat 2.3. El formigó de protecció serà H150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de
rases.
Els encreuaments s'executaran amb tubs d'amiant-ciment protegits amb formigó H-150.
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases.

Els encreuaments s'executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó H-150.
MESUARAMENT I ABONAMENT
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. S'entendran
inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l'encreuament.
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CONDUCCIONS DE DRENATGE
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d'aigües de material
filtre adequadament compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de
calçades amb zones de jardí.
Llur execució inclou les operacions següents:
-

Execució del llit d'assentament de la canonada.
Col·locació de la canonada.
Rebliment de la rasa de drenatge

CONDICIONS GENERALS
Els tubs a emprar en drenatges subterranis, seran de formigó, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre material sancionat per
l'experiència.
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures
de defectes, esquerdes i deformacions.
FORMA I DIMENSIONS
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les assenyalades als
Plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, les que assenyali la Direcció.
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetrà més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposi
minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.
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EXECUCIO DE LES OBRES
L'excavació de la rasa i posterior rebliment acompliran el prescrit a l'article " Excavació i rebliment de rases i pous".
EXECUCIO DEL LLIT D’ASSENTAMENT DE LA CANONADA
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el
fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable.
En tot cas el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa.
COL.LOCACIO DEL MATERIAL FILTRANT
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment amb material
filtre fins a l'altura indicada als plànols, col·locant en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m), que es compactaran amb
elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició
MESURAMENT I ABONAMENT
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats,
mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant
queda inclosa la preparació de l'assentament, canonades, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altre operació
necessària per deixar acabada la unitat.
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri inclosa als preus
unitaris definits.
LA SUBBASE GRANULAR
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l'esplanada. La capa de subbase es
col·locarà desprès d'haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada ) i d'haver acceptat l'esplanada. La
subbase col·locada protegirà l'explanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l'obra i sobre ella s'assentaran les
vorades.
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals.
CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO
La granulometria del material serà tal que compleixi les següents condicions :
-

La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que
passi pel tamís 0,40 UNE.
La mida màxima de l'àrid serà inferior a la meitat de la tongada conpactada.
La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre

49

Instal.lació de sistema de drenatge al camí municipal de l’Arp

TAMISSOS

S1

ASTM

UNE
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S2

S3

50

100

100

1"

25

-

75-95

100

3/8

10

30-65

40-75

50-85

Núm. 4

5

25-65

30-60

35-65

núm. 10

2

15-40

20-45

25-50

núm. 40

0,40

8-20

15-30

15-30

núm. 200

0,080

2-8

5-15

5,15

La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l'Assaig de los Angeles, inferior a 35.
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.
L'equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions:
-

Límit líquid inferior a 25 (LL < 25).
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 25)

A la superfície compactada de subbase granular s'exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig
Pròctor Modificat. S'haurà d'obtenir aquesta densitat inclòs a les zones especials amb vora pous, embornals o elements singulars.
MESURAMENT I ABONAMENT
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s'abonarà per metres cúbics
realment col·locat i compactats, mesurats sobre perfil teòric d'execució. S'entendrà sempre que el preu compren el refí, preparació i
compactació de l'explanada així com totes les operacions, material auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d'obra
correctament acabada.
La subbase granular com a superfície d'assentament de la vorada.
VORADES, ENCINTATS I RIGOLES
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentats sobre la subbase granular mitjançant un llit de
formigó H-150 amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La
cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d'implantació de serveis.
L'encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant la compactació
dels ferms, la conducció d'aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de calçada.
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VORADES DE FORMIGO
PROCEDENCIA
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.
CARACTERISTIQUES GENERALS
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte.
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la
Direcció d'Obra.
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents-cinquanta
quilograms per centímetre quadrat (350Q/cm2).
Desgast per fregament:
-

Recorregut: sis-cents (600m.).
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 g/cm2).
Abrasiu: Carborúndum: un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida).
Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5mm.).

RECEPCIO
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques
generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm.).
MESURAMENT I ABONAMENT
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa s'abonaran per metre lineal (ml., col·locat i totalment acabat, exclòs el
formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus 1.
RIGOLA DE LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT
És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter
menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.
PROCEDENCIA
Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada.
CARACTERISTIQUES GENERALS
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20cm.) de cantó i vuit centímetres (8cm).
de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12mm.) i amb superfície llisa.
Es fabricaran, exclusivament amb ciment Portland blanc.
NORMES DE QUALITAT
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Desgast per fregament:
-

Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250m.).
Pressió :sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 9cm2).
Abrasiu: sorra silícia; un gram, per centímetre quadrat (1gr/cm2.).
Desgast mig en pèrdua d'alçada: Inferior a un amb cinc mil·límetres (1,5mm.).

RECEPCIO
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes
toleràncies màximes de dos mil·límetres (2mm.). més o menys.
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra.
Si en terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs.
MESURAMENT I ABONAMENT
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el
formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus 1.
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d'acceptació:
-

La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura compacta.
No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes
orgàniques.
La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10mm).
La pedra tindrà densitat superior a 2500 Q/m2, i resistència a compressió superior a 1,3
Q/cm2.
Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de
congelació sense presentar alteracions visibles.

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES
Les vorades es mesuraran i abonaran per metres lineals realment col·locats, mesurats sobre el terreny.
El preu s'entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

INFRASTRUCTURA DE SERVEIS
L'obra de construcció de la infrastructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma coordinada a les
zones S de voravia, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l'espai públic i l'espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència
topogràfica per a construir les xarxes d'abastament d'aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat
públic i xarxa de baixa tensió.
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ABASTIMENT D’AIGUA
EXECUCIO DE LES OBRES
RASES
Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària
suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm.
quan s’instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades.- Es situarà a la seva posició correcta prenent com
a referència la cota superior de la vorada col·locada.
El fons de la rasa s'anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim.
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra. sauló o greda, compactant perfectament els
costats del tub.
La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació o de préstec segons normativa de l'apartat (5) (rebliment de rases).
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S'exigirà una densitat superior al 95% de la
màxima obtinguda a l'assaig Pròctor normal.

Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d'estanqueïtat i de pressió interior.
ARQUETES PER VALVULES. DIMENSIONS MINIMES
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes de 1 m. seran de planta
quadrada 0,50 x 0,50 m, interior, i paret d'obra de 15 cm. de gruix. El trampilló d'accés serà de ferro colat amb marc del mateix material,
forma quadrada i mides 40 x 40 cm.
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetres igual o superior a 100 mm. o fondàries de 1 m. seran de planta quadrada o circular
amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60m. interior. La paret serà d'obra de 15 cm. de
gruix. El trampilló d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material.
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas.
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericò per poder recollir l'aigua que hi entri.
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MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES
Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d'abastament d'aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal
realment construït. S'entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els
materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les
arquetes, vàlvules, hidrant i boques d'incendi, s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho
especifiqui.
XARXA DE TELECOMUNICACIONS
XARXA DE TELEFONICA
Totes les infrastructures telefòniques enterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la Companyia
Telefònica.
MATERIALS
Tots el materials a emprar seran els homologats per la Companyia Telefònica i els definits als plànols i al Plec.
MATERIALS HOMOLOGATS EN TELEFONICA
-

Tubs de P.V.C rígid 0 110, 0 63 i 0 40 mm. Especificado n 634.008 codis n 510.505 (110 x
1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2).
Colzes de P.V.C. rígid 0 110 i 0 63mm. Especificació n 634.024, codis ns 510.172
(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).
Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.
Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi n 510.203.
Regletes i ganxos per a suspensió de cables, Especificació n 634.016 codis n s 510.777 (
regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a
dos cables).
Tapes per arquetes tipus D i H.

CANALITZACIONS
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companyia Telefònica. Quan la canalització
discorreixi per sota voravia, l'altura mínima entre el paviment de voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (
0,45m.) Als encreuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l'esmentada altura mínima serà de seixanta centímetre (0,60m.).
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària normalment de diàmetre 110
mm. de les que la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm, o 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm. pot porta o bé un
cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm. pot portar un màxim de quatre escomeses. S'entendrà per xarxa primària
la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels
armaris de connexió als edificis.
Tot el formigó serà H.150. Totes les separacions entre tubs D 110 seran de 3 cm. Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per
als tubs de D.63 i D.40 que les establertes per als tubs D.110. També es mantindran les alçades mínimes corresponents. A cada
alçada màxima li correspon una amplada mínima. Sols adequats o seleccionat compactats al 95% del Pròctor normal (1). Per situar els
tubs D.63 i D.40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs D.110. En la instal·lació dels tubs es preveurà la
col·locació d'un filferro per passar fils.
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CANALITZACIONS TELEFONIQUES
Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companyia Telefònica, elements separadors normalment
subministrats per la Companyia i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat de resistència característica (H-150)
COL.LOCACIO DE CANONADES I FORMIGONAT DE LES CANALITZACIONS TELEFONIQUES
Un cop anivellada la rasa ,se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m.) obre aquesta, es col·locarà la primera capa
de tubs subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70m.). Col·locada aquesta capa, s'abocarà el formigó
dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03.m), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes vegades com capes de
tubs tingui la canalització, fins escampar sobre la última una protecció de vuit centímetres (0,08m.) de formigó.
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de P.V.C. es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'ells amb l'extrem de la
copla de l'altre i controlant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de P.V.C., dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, a emprat al formigó,
no han de superar la mida de vint-i-cinc mil·límetres(0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85%) tolerant-se en el quinze per cent (15%)
restant fins a una dimensió de trenta-mil.
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10m) de longitud i del diàmetre corresponent
segons la Normativa de la C.T.N.E.

ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS
Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de registre que se
situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden
situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés des de zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de
manera que en un sector de sòl urbanitzables normalment solament es construirà un element d'aquest tipus que connectarà la xarxa del
sector amb la portada general del Servei Telefònic.
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus anomenats D, H i M.
MESURAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots els
materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que d'acord amb els convenis existents,
han de subministrar les Companyies el qual preu unitari solament inclou la seva col·locació o instal·lació, i el transport. Així mateix,
l'esmentat preu inclourà el cable guia per al galibat.
El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions.
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les
excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions
necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les
Companyies.
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XARXA DE TELECOMUNICACIONS
ENCREUAMENT I PARAL.LELISME ENTRE XARXES DE SERVEIS
Durant l'execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de
serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les
seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitja tensió) s’enfonsen per
possibilitat l'encreuament amb altres xarxes.
Distàncies mínimes d'encreuament i paral·lelisme.
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PAVIMENTACIO
L'activitat de pavimentació s'ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i d'acceptar la capa de
subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l'obra d'urbanització. Consisteix principalment en la
col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d'urbanització
secundària), la capa de base de calçada i les capes de paviment.
EL FORMIGO DE BASE A VORAVIES
Llevat que la Direcció d'obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la construcció de les capes de
base i de paviment. Després d'acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a la voravia i la capa de
coronament del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d'assentament a les llosetes i
panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes.
CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO
El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa, sec, (dificultats per reglejar) ni
massa fluid (falta de resistència). A l'assaig de consistència s'obtindrà un assentament del con d'Abrams entre cinc centímetres (5cm) i
vuit centímetres (8cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/100Q/cm2
H-100), si el projecte no indica una resistència superior.
MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment executats mesurats
sobre perfil teòric.
S'entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris
per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents
operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d'obra.
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ANNEXE

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ
CONTROL DE QUALITAT
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
CATÀLEGS
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ
Vialitat

PG-3/88 Ordre 2/07/1976, “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i
7/07/1976 respectivament).
Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
PG-4

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4)
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de
Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de
Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).
Ordre Circular 8/01.
N 3.1-IC Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de 2/02/2000)

6.1.2

Xarxes de proveïment d’aigua potable

Llei 29/1985 de “Aguas” (BOE núm. 189 de 8/08/1985)
Real Decret 1138/1990, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las potables de
consumo público”. (BOE núm. 226 de 20/09/1990)
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Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01)
Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. (DOCG de 5/12/1998)
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i
237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
NTE-IFA/76

Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”

NTE-IFR/74

Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”

6.1.3

Hidrants d’incendi

D 241/1994

Decret sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-

CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)
RD2177/1996

Reial decret pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: Condiciones de Protección contra

Incendios en los edificios” (BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 )
RD1942/1993

Reial decret pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” (BOE núm. 298 de

14/12/1993)

6.1.4

Xarxa de sanejament

RDL11/1995

Reial Decret Llei de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües

residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995)
O15/09/1986

Ordre “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”.

(BOE núm. 228 de 23/09/1986)

6.1.5

Xarxa de telecomunicacions

Especificacions tècniques de les Companyies:
- NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”.
- NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”.
- Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976
Plec de Condicions de LOCALRET
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CONTROL DE QUALITAT

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
o

Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així com els
condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el
control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment.
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)

o

Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de
complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)

o

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l’edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els
següents:
A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix
en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents:
o

Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.

o

Certificat de garantia del fabricant

o

Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb
els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.
B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte.
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes
en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.

6.2.1.1 SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.
- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001

6.2.1.2 SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS.
DADES PREVIES I DE MATERIALS.
-

Estudi geotècnic.

-

Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat potencial.

-

Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C “Seguridad Estructural
Cimientos”.

-

Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural
Cimientos”. (Veure apartat 3)

-

Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)

6.2.1.3 SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.
CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els Segells de Control o
Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
-

Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)

-

Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)

-

Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
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Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o
o
o

Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

-

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
-

Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)

-

Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)

-

Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)

-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Modalitat 1: Control a nivell reduït

-

Modalitat 2: Control al 100 %

-

Modalitat 3: Control estadístic del formigó

-

Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així
s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).

-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control a nivell reduït:
- Només per armadures passives.

-

Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han de ser coneguts abans
de formigonar.

-

Comprovació de soldabilitat:
- En el cas d’existir empalmes per soldadura

Altres controls:
-

Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.

-

Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.

-

Control dels equips de tesat.

-

Control dels productes d’injecció.
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CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.

-

Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.

-

Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.

Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
-

Control del tesat de les armadures actives.

-

Control d’execució de la injecció.

-

Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no destructius)

6.2.2

SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals.

Subministrament i recepció de productes:
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
-

Execució de acord a las especificacions de projecte.

-

Comprovació de vàlvules de desguàs.

-

Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.

-

Comprovació de muntatge de canals i embornals.

-

Comprovació del pendent dels canals.

-

Verificar execució de xarxes de petita evacuació.

-

Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.

-

Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).

-

Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
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-

Prova estanqueïtat parcial.

-

Prova d’estanquitat total.

-

Prova amb aigua.

-

Prova amb aire.

-

Prova amb fum.

6.2.3
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DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL.

6.2.3.1 CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS PROCESSOS
CONSTRUCTIUS.
6.2.3.1.1 INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL.
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels materials, equips i productes que
estableix el CTE .
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i sistemes constructius de l’edificació
en general.
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin en els edificis,
sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les corresponents Directives Europees.
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que facilitin el compliment de les exigències
bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per l’Administració.
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les certificacions de conformitat que
tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres, les certificacions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida
dels productes, altres avaluacions mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE.
També es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que demostrin el compliment de les
exigències bàsiques del CTE.
Els articles que marquen les directrius són els següents:
Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte”
Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”.
Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra”
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE).
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de disposicions i articles que s’adjunta tot
seguit i que conforma el present document.
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6.2.3.1.2 MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE”
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció al Director de la Execució de
la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest
procés afecta, també, als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra).
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran un marcat CE,
de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives
Europees que els siguin d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i
s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de construcció a través del marcat CE.
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i
sistemes a emprar en qualsevol edifici.
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, amb caràcter permanent, a
les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en els següents requisits essencials:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d’incendi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d’utilització.
Protecció en en front del soroll.
Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d’un producte de construcció indica:



Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els requisits essencials
contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea).
Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió de la Comissió Europea
(aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls
que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un organisme notificat).

El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració competent en matèria d’indústria la
qual vigili per la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan afectats pel compliment del marcat
CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Reial Decret 1630/1992.
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents passos:




Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la norma transposició de la norma
harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència
amb la corresponent norma nacional hagi expirat.
La existència del marcat CE pròpiament dit.
La existència de la documentació addicional que procedeixi.

1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE

Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i Comercio”, entrant en “Legislación sobre
Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per últim, en “Productes de construcció”
68

Instal.lació de sistema de drenatge al camí municipal de l’Arp

18027_TU

(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció de la publicació del BOE) es
resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades per capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent:






La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE.
La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma nacional corresponent (FAV).
La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional corresponent i exigir el marcat CE
al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la
reglamentació nacional existent o la de la nova redacció sorgida.
El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix producte en funció de l’ús a
que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la norma EN o Guia DITE corresponent (SEC).
La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE).

2. El marcat CE
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària.
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
1.
2.
3.
4.

En el producte pròpiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que s’adjunta.

Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una dimensió vertical
apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres).

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les quatre possibles localitzacions, una sèrie
d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada
família de productes) entre les que s’inclouen:










El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).
El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.
L’adreça del fabricant.
El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.
Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.
El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix)
El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de totes elles).
La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.
Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les especificacions tècniques (que en
el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de
DITE del producte en las inscripcions complementàries)
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Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o composició especial havent
d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel símbol.

Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no performance determined) que
signifiquen prestació sense definir o ús final no definit.
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits legals per a una determinada
característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica.
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel producte, sinó el seu termini de validesa i
recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i la avaluació de conformitat associada.
3. La documentació addicional
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació addicional presentada, al menys,
en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de
registrar clarament les directives que li han estat aplicades.
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir en un o varis dels següents
tipus d’escrits:





Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes sigui quin sigui el sistema
d’avaluació assignat.
Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels productes amb sistema
d’avaluació 3.
Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció notificat, necessari pels productes
amb sistema d’avaluació 2 i 2+.
Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari pels productes amb sistema
d’avaluació 1 i 1+.

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi exhaurit el termini de coexistència, s’ha de
tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin
contemplades en la normativa vigent mentre no es produeixi la seva anul·lació expressa.
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6.2.3.1.3 PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS EXIGIBLE EL SISTEMA DE
“MARCAT CE”
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció als que no els hi és exigible el
sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del
termini de coexistència).
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD1630/92, podent-se presentar tres casos
en funció del país de procedència del producte:
1.
2.
3.

Productes nacionals.
Productes d’altre estat de la Unió Europea.
Productes extracomunitaris.

1. Productes nacionals
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El compliment de les especificacions
tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant:
a)
b)

La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com obligatòries en els Reglaments, Normes
Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i de Ciència i
Tecnologia.
L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva observància.

En cas que la documentació aportada no ens hagi estat facilitada o no existeixi s’ordenarà la realització dels assaigs i proves precises.
A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es defineixin en els plecs de
prescripcions tècniques del projecte en qüestió.
2. Productes que provenen d’un país comunitari
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada) seran considerats per la
Administració de l’Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si:



Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a Espanya.
Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme autoritzat en l'Estat membre en
el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes
de la Construcció.

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent mitjançant l’emissió, per a cada
producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot
remetre el producte al procediment descrit en el punt 1.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació

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

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 ( Font:

"Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que 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.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
INSTAL.LACIÓ DE DRENATGE AL CAMÍ MUNICIPAL DE L'ARP

Obra:
Situació:

CAMÍ DE L'ARP

Municipi :

JOSA I TUIXENT

ALT URGELL

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
1597,50
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
887,50
0,00
0,00

1597,50

t

887,50 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu:
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
reutilització
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
NO
SI

és residu:
a l'abocador

NO

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes

Volum aparent/m 2

(tones/m )

Pes/m 2

(tones)

(m /m )

(m )

2

3

Volum aparent

2

3

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

Formigó en massa

-

234,000

-

117,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,7556

totals d'enderroc
1 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Comarca :

0,000
117,00 m

0,7544

234,00 t

3

Residus de construcció
2

Pes/m
Codificació res
2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m 2

Pes

3

Volum aparent
3
(m )

2

(m /m )

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

0,00 m

0,00 t

3

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-
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minimització
gestió dins obra

2 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació
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MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
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
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Reutilizació (m 3)

Volum
m3 (+20%)

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
1065,0
0,0
0,0

Total

1065,0

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
3

volum aparent (m )

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
1065,00
0,00

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

1065,00

0,00

0,00

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 que segueixen
tones

Projecte

cal separar

Formigó

80

0,00

no

inert

R.D. 105/2008

tipus de residu

Maons, teules i ceràmics

40

0,00

no

inert

Metalls

2

0,00

no

no especial

Fusta

1

0,00

no

no especial

Vidres

1

0,00

no

no especial

Plàstics

0,50

0,00

no

no especial

Paper i cartró

0,50

0,00

no

no especial

si

especial

Especials*

inapreciable inapreciable

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

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

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. 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.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

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

gestor

tipus de residu
EMBALATGES

adreça

codi del gestor

DIPÒSIT CONTR. BENABARRE Ctra C-1313 PK 127,30 CAMÍ DE BELLESTAR

E-333.97

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,00

3

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

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

5,00
3

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

4,00
15,00

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00

3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** 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 1.000 euros)

RESIDU
Excavació

Volum
3
m (+20%)

Classificació

Transport

3
12,00 €/m

3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

70,00 €/m3

0,00
runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

0,00

0,00

-

0,00

-

Maons i ceràmics

0,00

-

-

-

0,00

Petris barrejats

0,00

-

-

-

0,00

Metalls

0,00

-

-

-

0,00

Fusta

0,00

-

-

-

0,00

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,00

-

-

-

0,00

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

310,05

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

410,05 €

El volum dels residus és de :

3
157,95 m

El pressupost de la gestió de residus és de :

410,00 euros
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m 3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

2

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

3

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

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m 3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L.Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

si

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

-
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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 per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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 del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

1597,50 T

Total construcció i enderroc (tones)

0,00 T

234,00 T

100,00 %

0,00 T

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **

0T

11 euros/T

0,00 euros

Residus de construcció i enderroc **

0T

11 euros/T

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

0,0 Tones
150,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150 €
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Instal.lació de sistema de drenatge al camí municipal de l’Arp

6.4

18027_TU

CATÀLEG DE MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS

81

Instal.lació de sistema de drenatge al camí municipal de l’Arp

18027_TU
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GEOTEXTILES
DANOFELT PP 200
Geotextil no tejido formado por fibras virgenes, 100% polipropileno, unidos mecánicamente por un
proceso de agujeteado con posterior termofijado. _

DATOS TÉCNICOS
PROPIEDADES FÍSICAS
Masa media
Espesor a 2kPa
Resistencia a la tracción longitudinal
Resistencia a la tracción transversal
Elongación longitudinal a la rotura
Elongación transversal a la rotura
Punzonamiento estático (CBR)
Perforación dinámica (caída cono)
Permeabilidad al agua
Capacidad del flujo de agua en el plano _
gradiente q20/1,0 _
gradiente q200/1,0
Medida de abertura

VALOR
200, ±10%
1.74, ±20%
16, -2.08
16, -2.08
55.76, ±8.36
60.94, ±9.14
2.70, -0.27
18.65, +5
78.68, -23.61
6,12.10 exp-6 (-30%) _
2,78.10 exp-6 (-30%)

UNIDAD
g/m²
mm
KN/m
KN/m
%
%
KN
mm
l/m²/s
m²/s

NORMA
EN ISO 9864
EN ISO 9863-1
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 12236
EN ISO 13433
EN ISO 11058
EN ISO 12958

0.060, ±0.018

mm

EN ISO 12956

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN
Cumple con las exigencias del Código Técnico de la Edificación. _
Cumple con los requisitos del Marcado CE.

CAMPO DE APLICACIÓN
Usos: _
· Como capa separadora, evitando el contacto entre capas de distinta naturaleza, impidiendo la mezcla de las mismas y garantizando el
mantenimiento de sus prestaciones iniciales. Usos: cubiertas planas transitables y no transitables y en sistemas con fijación mecánica. _
· Protección de la impermeabilización, aporta la resistencia mecánica adecuada para evitar la perforación y el desgaste por abrasión de
las láminas impermeabilizantes. Usos: cubiertas planas, soleras con presión hidrostática, etc.

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
Longitud
Ancho
Superficie por rollo

VALOR
100
2.25
225

Código de Producto

710902

UNIDAD
m
m
m2
-

VENTAJAS Y BENEFICIOS
VENTAJAS _
· Evita agresiones o adherencias entre dos materiales distintos. _
· Alta resistencia al punzonamiento y a la perforación _
· Gran resistencia a los elementos químicos y biológicos existentes en el suelo _
· Facilidad de instalación, permitiendo su adaptación a todo tipo de soportes, sin necesidad de equipos demasiado complejos ni
personal especialmente cualificado. _
_
BENEFICIOS _
· Mantiene intactas las propiedades mecánicas e hidráulicas de los materiales que separa. _
· Protege las láminas impermeabilizantes de las presiones y tensiones causadas por aristas y objetos punzantes del soporte. _
· Gran durabilidad _
· Acorta la duración de la obra y su coste.

85

DANOFELT PP 200
MODO DE EMPLEO
Preparación del soporte: _
· La superficie del soporte base deberá ser resistente, uniforme, compacta y seca. _
· Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación del geotextil: chaflanes o escocias en
encuentros con paramentos verticales, refuerzos, juntas y demás puntos singulares. _
_
Colocación del geotextil _
· Una vez nivelado el terreno o el soporte, se extiende el rollo de DANOFELT PP. A continuación se monta el segundo rollo dejando un
solape mínimo de 20 cm. Dependiendo de su aplicación final, se recomienda fijar la unión mediante cosido o grapado. _
· El vertido de los materiales debe realizarse sin dañar el geotextil. Del mismo modo el extendido de las diferentes capas se realizará de
tal forma que los equipos de extensión y compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil, y siempre de
modo que el sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realice de tal forma que no afecte al solape de las
capas geotextil.

INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES
· Se recomienda preservar el material en su embalaje y protegido de la intemperie hasta su uso. _
· La circulación de maquinaria y vehículos de obra sobre el geotextil, estará totalmente prohibida para evitar daños mecánicos o
pliegues en el mismo, que impedirían el correcto funcionamiento para el que ha sido diseñado. _
· DANOFELT PP puede utilizarse en sistemas con fijación mecánica, debido a que las fibras no generan problemas de tipo mecánico en
el proceso de instalación de la fijación al soporte. _
· DANOFELT PP puede estar en contacto con hormigón fresco. _
· Proteger de la lluvia, tanto en su almacenaje como una vez colocado en obra. _
· DANOFELT PP es resistente a los rayos UV, por lo que se puede dejar sin recubrir durante cierto tiempo, sin que se vean deterioradas
sus propiedades mecánicas-hidraúlicas. _
· Según ensayos expuestos en la consecución del marcado CE de este producto, DANOFELT PP 200 tiene una durabilidad mínima de 25
años, cubierto e instalado en suelos con un ph entre 4 y 9 a una temperatura de suelo < 25ºC. _
· Este producto normalmente forma parte de un sistema de impermeabilización, por lo que se deberá tener en cuenta todos los
documentos a los que se haga referencia en el Manual de Soluciones de Danosa, así como toda normativa y legislación de obligado
cumplimiento al respecto. _
· Se deberá prestar especial atención a la ejecución de los puntos singulares, como pueden ser petos (encuentros con elementos
verticales y emergentes), desagües, juntas de dilatación, etc...

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN
· Con el fin de garantizar una adecuada calidad del producto, DANOFELT PP se almacenará en lugares lisos, secos, limpios y libres
de objetos cortantes y punzantes. En todo caso se garantizará una especial protección frente a la acción directa de los rayos solares,
mediante techado o tapado con lonas. _
· El producto se almacenará en posición horizontal. _
· El producto se utilizará por orden de llegada a la obra. _
· Los geotextiles DANOFELT son fáciles de cortar para adaptar las dimensiones a la obra. _
· En todos los casos, deberán tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las normas de buena
práctica de la construcción. _
· Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que está disponible permanentemente en www.danosa.com, o
bien puede solicitarse por escrito a nuestro Departamento Técnico. _
· Para cualquier aclaración adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

AVISO
Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas
en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados,
en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación
(es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en
caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La
información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y
uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. _
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. _
DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. _
_
Página web: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Teléfono: 902 42 24 52
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ARQUETA REGISTRE
DE FORMIGÓ EN MASSA
SUPLEMENT
ARQUETA
2

ARQUETA
1

ARQUETA
A

TOL
DIM.

B

TOL
DIM.

C

TOL
DIM.

D

TOL
DIM.

ø
FINESTRA

*PES kg/UNITAT
SENSE SOLERA

GRUIX SOLERA

*PES kg/UNITAT
AMB SOLERA

400
500
600
700
**800
**1.000
**1.200

±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15

400
500
600
700
800
1.000
1.200

±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15

450
500
650
500
870
1.000
1.120

±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15

40
50
60
100
70
90
100

±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10

230
330
440
-640
800
850

95
130
210
335
490
1.080
1.250

40
50
60
80
100
110

100
148
250
570
1.300
1.625

SUPLEMENT
A

TOL
DIM.

B

TOL
DIM.

C

TOL
DIM.

D

TOL
DIM.

*PES
kg/UNITAT

400
500
600
**800
**1.000
**1.200

±15
±15
±15
±15
±15
±15

400
500
600
800
1.000
1.200

±15
±15
±15
±15
±15
±15

200
250
300
400
500
550

±15
±15
±15
±15
±15
±15

40
50
50
70
90
100

±10
±10
±10
±10
±10
±10

48
60
115
255
660
720

Totes les mesures en mm

*Pesos aproximats

**Es fabriquen armats segons la comanda

CARACTERÍSTIQUES
1. Arqueta de registre de formigó en massa.
2. Usos més habituals: inspecció i manteniment de col·lectors
d’aigües de regadiu.
3. Les arquetes de 800, 1.000 i 1.200 es fabriquen armades segons
la comanda.
4. Resistència característica mínima del formigó 30 N/mm2.
5. Alçada màxima de muntatge, una arqueta amb fons, una sense
fons i un suplement.
6. Absorció d’aigua ≤ 6%.
7. Les arquetes es consideren aptes per al seu ús 10 dies després
de la seva fabricació.
8. Prèvia consulta al Servei Tècnic, es poden fabricar armades.

SERVEIS
1.

Oferim accés als registres de tots els assaigs realitzats a les
arquetes de registre subministrades a la seva obra, així com
tots els certificats del material utilitzat.

SUPLEMENT
DE RECRESCUDA

ARQUETA
SENSE FONS

ARQUETA
AMB FONS
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REV._0 (22/01/13)

MÒDUL DE SOBRECRESCUDA
DE FORMIGÓ EN MASSA

GRAÓ

A
Ø INTERIOR

TOL.
DIM.

B
ALÇADA

TOL.
DIM.

C
Ø EXTERIOR

TOL.
DIM.

D
GRUIX

TOL.
DIM.

PES
Kg/UNITAT*

MANIPULACIÓ

800
800
800
1.000
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200

±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15

300
500
1.100
300
500
1.100
300
500
1.100

± 30
± 30
± 30
± 30
± 30
± 30
± 30
± 30
± 30

940
940
940
1.180
1.180
1.180
1.400
1.400
1.400

±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15
±15

80
80
80
105
105
105
115
115
115

±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10
±10

146
230
540
250
360
870
316
520
1.160

Bolons
Bolons
Bolons
Bolons
Bolons
Bolons
Bolons
Bolons
Bolons

* Pesos aproximats. Mesures en mm

CARACTERÍSTIQUES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mòdul de recrescuda per a pou registre formigó en massa i
junta rígida.
Resistència característica mínima del formigó 30 N/mm2.
Absorció d’aigua ≤ 6%.
Estan preparats per rebre mòduls cònics.
Se subministren amb els forats per col·locar els graons.
El mòdul de recrescuda es considera apte per al seu ús 10
dies després de la seva fabricació.

SERVEIS
1.

Oferim accés als registres de tots els assaigs realitzats als
mòduls de recrescuda subministrats a la seva obra, així com
tots els certificats del material utilitzat.
B
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P-19

EN 197-1 - CEM I 42,5 R - SR 5
DESCRIPCIÓ:
El nostre DRAGON SR és un ciment dissenyat principalment per a la seva utilització en ambients agressius de sulfats, tant en sols com en aigües i ambient marí. Les seves
característiques principals són:
Baix contingut d’aluminat tricàlcic.
Resistències inicials elevades.
Baixa finura, permetent una reducció de la demanda
d’aigua.
CARACTERÍSTIQUES DEL CIMENT:
Valor habitual

Especificacions segons norma

Clinker (%)
Component minoritari (%)

96
4

mín. 95 - màx. 100
mín. 0 - màx. 5

Pèrdua per calcinació (%)
Sulfat, SO3 (%)
Clorurs, Cl- (%)
Residu insoluble (%)
Aluminat tricàlcic, C3A (%)

2,5
3,0
0,05
0,60
3,5

màx. 5,0
màx. 3,5
màx. 0,10
màx. 5,0
màx. 5 (en el clinker)

(1)

Superfície específica Blaine (cm2/g)
Expansió Le Chatelier (mm)
Inici adormiment (min)
Final adormiment (min)

3300
0,5
150
220

màx. 10
mín. 60
màx. 720

(2)

26
52

mín. 20,0
mín. 42,5 - màx. 62,5

(3)

Resistència a 2 dies (MPa)
Resistència a 28 dies (MPa)

(1) Químiques (2) Físiques (3) Mecàniques
AENOR certifica que aquest ciment s’adequa a les especificacions de la norma EN 197-1
(ciments comuns) i l’avalua segons allo establert en el Reglament Particular RP 15.01 (Marca N).
Té també el certificat de conformitat de la CE corresponent. Aquest ciment té un agent reductor del crom (VI). AENOR certifica també el compliment del límit reglamentari del contingut en
Cr (VI) soluble en aigua segons la norma EN 196-10.
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EXPEDICIÓ I EMMAGATZEMATGE:
Disponible a doll i en sacs de 25 kg.
Els sacs s’han d’emmagatzemar en llocs secs i ventilats. Cal deixar-los protegits de la humitat del terra i
de l’ambient.
L’emmagatzematge de ciment a doll ha de fer-se en
sitges estanques.

RECOMENAT PER A:
Qualsevol formigó susceptible de malmetre’s pels
sulfats, tant perque es trobin al terreny o a l’aigua.
Obres marítimes en ambients agressius o molt
agressius.
Formigó armat.
Formigó pretensat.
Prefabricats en general i especialment per a elements
estructurals, pretensats o no.

NO INDICAT PER A:
Formigó sec compactat.

PRECAUCIONS DE POSADA A L’OBRA:
Atès el contingut elevat de clinker i la alta reactivitat
d’aquest ciment, és molt important extremar les
operacions de curat del producte final posat a obra,
sobretot amb climes calorosos, secs i eventualment amb
vent.

Si necessita més informació, sol·liciti’ns-la.

ED.01/2013

SERVEI D’ATENCIÓ TÈCNICA
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

CMSVH-CPR-0877
1. Identificación del producto:

Cemento Portland EN 197-1 - CEM I 42,5 R – SR 5
2. Usos previstos del producto:

Preparación de hormigones, morteros, pastas y otras mezclas para la construcción y
para la fabricación de productos de construcción
3. Fabricante:

CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S.A
CN-340, 2 al 38
08620 Sant Vicenç dels Horts
Barcelona (España)
sat@cmi.cemolins.es

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 1+
5. El Organismo notificado Nº 0099 (AENOR) ha realizado la evaluación y verificación de la
constancia de las prestaciones y ha expedido el certificado de constancia de prestaciones Nº
0099/CPR/A33/0877 concedido el 1 de julio de 2013.
6. Prestaciones declaradas:
Características esenciales
Cementos comunes (subfamilias),
componentes y composición
Resistencia a compresión (inicial y nominal)
Tiempo de fraguado
Residuo insoluble
Pérdida por calcinación
Estabilidad de volumen:
- Expansión
- Contenido de SO3
Contenido de cloruros
C3A en el clínker

Cumplimiento de la
prestación

Especificaciones técnicas
armonizadas

CEM I – SR 5
42,5 R
Cumple
Cumple
Cumple

EN 197-1:2011

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones
declaradas en el punto 6. Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad
única del fabricante identificado en el punto 3.
Firmado en presentación del fabricante por:

Marta Toribio Fadón
Directora de Calidad, Medio Ambiente e I+D+i
Sant Vicenç dels Horts, 1 de julio de 2013
CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S.A.
Ctra. N-340, 2 al 38 - 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) - Spain - Tel. + 34 93 680 60 30 - Fax + 34 93 656 99 30 - sac@cmi.cemolins.es
Registro Mercantil de Barcelona, Full B-4700 – Societat unipersonal – N.I.F. A-08-196693 - www.cmi.cemolins.es
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FOTOGRAFIES

Expedient: 18027_TU

Promotor:

Tuixent - Alt Urgell
Ajuntament de Josa i Tuixent

Data: Novembre 2018
S.E.

01
973 007993

95

679 976221

xcerqueda @ coac.net

A

C

B

D

A
Font de l'Arp

B

Font de l'Arp

C
D
E
F
G
H

Diposit d'aigua

E

F

H

G

Tub H2O
Tub Reserva
Arqueta registrable
instal.lacions

Planta Conductes
E:1/3000

Arqueta - Embornal

Diposit d'aigua

1

7
0.00

2

1. Formigo
2. Grava drenatge

0.30

9

0.20

4

3

-0.60

0.30

8

5
-0.90
Expedient: 18027_TU

0.10

1.00

0.10

6. Base formigo 10cm
7. Paviment aglomerat existent
8. Membrana geotextil
9. Cinta PVC indicativa instal.lacions

6

-1.00
Promotor:

Tuixent - Alt Urgell
Ajuntament de Josa i Tuixent

Data: Novembre 2018
A3 : 1/3000
A3 : 1/10

0.45
E:1/10

02
973 007993
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

DADES DE L'OBRA

1.2

Tipus d'obra :
Instal.lació de sistema de drenatge al Camí municipal de l’Arp.

1.3

Emplaçament :
Camí de l’Arp. Alt Urgell

1.4
1.5

Superfície construïda :
1950 metres.
Promotor :
Ajuntament de Josa i Tuixent

1.6

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució :
Xavier Cerqueda Ribó

1.6

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Xavier Cerqueda Ribó

8.2

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

Topografia
Vial amb un 8,50% de pendent
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic
Roca
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Alta muntanya. Zona forestal.
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
No existeix serveis públics.
Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres
No hi ha voreres. Paviment aglomerat asfàltic. Amplada 5 metres.
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COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

8.3.1

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.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en
el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra
o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació
d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta
al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex
III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc
greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

8.3.2

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
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
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El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris
per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels
treballadors

e)

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

f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
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
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L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió
de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball
personal.

8.3.3

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 bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se
d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment
el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
3.3.2 TREBALLS PREVIS
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- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
3.3.3 ENDERROCS
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades

-Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

-Ambient excessivament sorollós

- Fallida de l'estructura

-Sobre esforços per postures incorrectes

- Acumulació i baixada de runes
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
3.3.5 FONAMENTS
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- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalçaments
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
3.3.6 ESTRUCTURA
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
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- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes
-

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

3.3.7 RAM DE PALETA
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
3.3.8 COBERTA
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes de pals i antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
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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)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
3.3.10

INSTAL·LACIONS
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobresforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

C)

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del
R.D.1627/1997)

1

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

2

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

3

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

4

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6

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

7

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
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8

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9

Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de
conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats
segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
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- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de
talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació.
Utilització d'equips de subministrament d'aire

3.4.3 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 d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

8.3.5

PRIMERS AUXILIS

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

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
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- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions:

O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d'errades: BOE: 17/10/70
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación
-

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació:O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre
desmontables para obras
Modificació:O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
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Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació:BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció
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Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de
trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75 -

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

de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas
autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y
mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

Lleida

Novembre del 2018

L’arquitecte

XAVIER
CERQUEDA RIBO

Digitally signed by XAVIER CERQUEDA RIBO
DN: c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, sn=CERQUEDA RIBO,
givenName=XAVIER, serialNumber=41086304R,
cn=XAVIER CERQUEDA RIBO
Date: 2018.11.27 10:25:22 +01'00'

Xavier Cerqueda

100

