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1. Document del projecte/ memòria valorada
El Projecte/Memòria valorada consta dels documents següents:
-

Document núm. 1: Memòria i annexos.

-

Document núm. 2: Plec de condicions.

-

Document núm. 4: Pressupost.

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a el projecte.
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que
són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests
documents, en cas de licitació sota pressupost, són:
Memòria.
Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions
Tècniques Particulars).
Mesuraments Pressupost total.
La resta de documents o dades de el projecte són informatius i estan constituïts pels
annexos, els estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el
pressupost per al coneixement de l’Administració.

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base
del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les
condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius
(com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de
lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials
d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en
algun document contractual.
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de
no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als
documents informatius de el projecte.
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà
d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del
director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al
contracte.
2. Responsabilitat del contractista
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions
establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a
conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal
executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi
reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat
abonades les liquidacions parcials.
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Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les
dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a
complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus
propis mitjans.

3. Obligacions del contractista
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la
relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a
l’execució de les obres, amb les dades següents:
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs.
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les
obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de
comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap
d’obra i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra.
c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per
oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei
de les obres.
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol
concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En
general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 215 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant
LCSP).
e) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb
aquesta, el contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i d’un
correu electrònic.

g) L’ajuntament, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal
del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al
contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a
l’obra.
h) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que
disposen les clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va
comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de
llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un
local apropiat com a oficina.
4. Compliment de les disposicions vigents
Es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius,
carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació,
Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa
tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin
d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al
compliment del contracte.
5. Indemnitzacions a càrrec del contractista
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.
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f) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per
a la seva localització immediata.

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta
finalitzi, les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs
necessaris per a tal objectiu.
6. Despeses a càrrec del contractista
Seran a càrrec del contractista les següents despeses:


despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.



despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars,
instal·lacions, ferramentes, etc.



despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària
de materials.



despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les
obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.



despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així
com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat.



despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja
general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com
els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat de les restes procedents de l’obra.



despeses ocasionades pel
anunciadors de l’obra.



qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als
preus unitaris contractats.

i col·locació dels cartells

7. Direcció de les obres
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada.
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de
l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present
projecte.
8. Condicions generals d’execució de les obres
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les
normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les
obres.
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació
que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que
hagin de quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista
requereixin el dit reconeixement.
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subministrament

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció
tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es
vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El
contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer
medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.
9. Modificacions d’obra
Ni el director de l’obra, ni el contractista, podran introduir o executar modificacions a
les obres compreses en el contracte sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la
modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència. Se seguiran els
tràmits previstos a l’article 207 de la LCSP.
10. Control d’unitats d’obra
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori
encarregat, i aprovat per la direcció facultativa.
L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista.
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa,
prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent
esquema de funcionament:
1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de
controls previstos al programa esmentat més amunt.
2) El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui
executar el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al
laboratori la seva tasca.
4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament
al contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf.
11. Mesures d’ordre i seguretat
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per
a la bona i segura marxa dels treballs.
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució
de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o
causar-los a d’altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà
totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de Prevenció de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment
la Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de
Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de gener, pel que es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en
matèria de coordinació d’activitats empresarials.
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa
d’una ordre de l’Administració.
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3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.

12. Obra defectuosa
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest
Plec de Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En
el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi
haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no
s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord
amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui
motiu de pròrroga en cas d’execució.
13. Replanteig de les obres
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a
la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de
l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la
direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests
treballs aniran a càrrec del contractista.
14. Senyalització de les obres
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible
perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies.
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el
contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres,
d’acord amb els normalitzats per l’ajuntament d’Abrera. A tals efectes, la direcció
facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació
on s’haurà d’instal·lar.

Caldrà observar les prescripcions següents:
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el
contractista haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat
autorització explícita del director d’obra.
Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives
corresponents i ho aprova la Direcció d’Obra, es fomentarà l’ús de materials
procedents de la pròpia obra, com ara els provinents de demolició per a rebliments,
subbases en vialitat, etc.
Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin
les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.


El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i
aniran també a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc.,
que es presentin, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
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15. Materials

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les
procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades
necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud
del director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos
per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han
d’utilitzar a l’obra.
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels
quals no hagi estat aprovada pel director de les obres.
16. Desviaments provisionals
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al
trànsit general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix a la
Memòria o amb les instruccions que rebi de la direcció.
S’haurà de realitzar un pla específic d’accessos, on es recolliran tots els accessos a
emprar a l’obra, existents o no.
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals,
compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a
càrrec del contractista.
17. Abocadors

S’haurà de realitzar un pla específic d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a
emprar a l’obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear.
Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats.
La documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada a la Direcció
Facultativa.
Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra
(d’entrada i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants
(si així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es
destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat).
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent
en matèria de medi ambient.
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu
a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, ni l’omissió en l’esmentada
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar
modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra
corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als
documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.
9
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Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la
localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a
càrrec del contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Si als mesuraments i documents informatius de el projecte es contempla que el
material obtingut de l’excavació de rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i
la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del
present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista
haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per
haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de
les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials,
autoritzacions. permisos necessaris i canons, així com els cànons i despeses per a la
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa
vigent en matèria de medi ambient.
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees
parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats
siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament.
Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del
contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es
podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior,
sense l’autorització expressa del director de l’obra.
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la
direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec
del contractista la reposició del material extret.
18. Préstecs

Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats.
La documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada a la Direcció
d’obra, per tal que aquesta l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de
préstec.
Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra
(d’entrada i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants
(si així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es
destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat).
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent
en matèria de medi ambient.
Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a
la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de el
projecte, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als
abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix
al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de
transport des de la zona de préstec, sempre que als documents contractuals es fixi
que la unitat sí que la inclou.
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La localització de préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que
comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

19. Expropiacions, servituds, serveis i elements afectats
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs
necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis
afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec
a les partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb
aplicació dels preus del quadre núm. 1.
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o
altres elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal
d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint
les instruccions del director de l’obra, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny
abans d’iniciar-se les obres.
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu
càrrec. L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent
abans de malmetre’l.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds
de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan
s’escaigui l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis
afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització
dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i
risc de qualsevol tipus.

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament
alguns treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà
íntegrament a càrrec del contractista.
20. Col·locació de serveis
Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei
dins l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del
clavegueram.
21. Existència de trànsit durant l’execució de les obres
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució
de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista.
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències
siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin
necessaris dotant-los de la senyalització corresponent, sense que això sigui motiu
d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments
provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la
seguretat de tots els que hi circulin.
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El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de
serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i
descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual.
Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran
als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de
servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment
podran ser objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat
d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la
direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus
unitaris, com en l’apartat anterior.
22. Interferència amb altres contractistes
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de
les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats,
obres complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o
altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de
l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les
obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i
d’endegar els treballs complementaris esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost,
deguts a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de
contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.
23. Desviament de serveis
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i
dades de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles
serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els
serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per
no fer- los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no
tindrà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites
obres, en cas que la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra
empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus
d’indemnització.
24. Recepció d’obra i termini de garantia
Neteja final de les obres.
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva
recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats,
runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra
no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar
l’obra executada en perfecte estat de policia.
Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions
auxiliars.
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva
recepció, a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la
ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra (incloent les àrees d’aplec de materials
12
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Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes
corresponents la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions
s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1.

i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà
l’ús original del sòl.
Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació.
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva
recepció, a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure
terres i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús
original del sòl.
Recepció de les obres.
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció
tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del
contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits
per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà
constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la
direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments
s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.
Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació
necessària sobre els serveis realment executats, que permetin elaborar el plànol
definitiu de l’obra.
Termini de garantia.

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra
principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la
recepció, d’acord amb l’article 244 de la LCSP.
25. Conservació de les obres
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades
sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres,
plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques,
edificacions, obres auxiliars, etc.).
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la
seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del
contractista.
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o
que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul
13
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El termini de garantia de l’obra serà d’un any, comptat a partir de la signatura de l’acta
de recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el
contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites
reposicions o a les assegurances que siguin convenients.
26. Certificació final d’obra i liquidació
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà
abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el
director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe
sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de
tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de
la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions
pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta dies.
27. Preus unitaris
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà
als mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra.

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és
d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar
modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment
executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A
l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte.
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a el
projecte, s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres:
jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus
de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions
necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials,
proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats
costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu
unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan
continguts en un document formalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat
d’obra, que figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra.
Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la
unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es
consideren inclosos al preu unitari corresponent.
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Els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat
prescripció expressa en contra del document contractual el següent: subministrament
(inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i
utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les
despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions,
normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els
costos indirectes.

28. Partides alçades
Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques
Particulars, als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran
íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula al Plec
de Clàusules Administratives Particulars; es justificaran, a partir dels preus unitaris de
la justificació de preus.
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la
seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja
que s’abonarà únicament l’import de les factures.
29. Abonament d’unitats d’obra
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord
amb el que s’estipula al Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’entendrà que
es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material
o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el
perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada,
es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de
sobrepreu.
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents de el projecte no podrà
ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren
expressament inclosos als preus del contracte.

La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 89 a 94 de la LCSP. La
revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si ha
transcorregut un any des de l’adjudicació.
El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el
seu cas, la fórmula o sistema de revisió aplicable.
31. Disposicions aplicables
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec de
prescripcions tècniques, seran d’aplicació les disposicions següents:


Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des del
9/03/2018)



Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat
per Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, en tot allò no s’oposi al que estableix la
LCSP.



Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.



Normes per a la redacció de Memòries d’Abastament d’Aigua i Sanejament de
Poblacions, Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU



NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les
Exigències Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat per
15
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30. Revisió de preus



Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol
de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals
i, complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents.



Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”,
Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin
esmentades a un document contractual.



Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.



Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció
Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02).



Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social.



Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret
833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de
Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica l’esmentat
Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.



Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.



Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus.



Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.



Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus
mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 de
febrer.



Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.



Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i enderroc.



Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.



Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.



Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.



Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits
controlats.



Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels
olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988.



Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres.



Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de
carreteres.
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Reial Decret 314/2006, de 17 de març, text refòs amb modificacions del RD 1371/2007,
de 19 d’octubre, i correcció d’errates del BOE de 25 de gener de 2008.

Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de
27 de desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de
setembre de 2001.



Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per
l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre.



“Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers
E. Alabern i C. Guilemany (1990).



Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció
General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de
1976 i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva
publicació, i les seves posteriors modificacions:
o

O.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l’O.C.
325/97 T).

o

O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instrucció de la Direcció General de
Carreteres sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per l’O.M. 23-5-89
que aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm).

o

O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86).

o

O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats"
(28-5- 87). (Derogada per l’O.C. 5/2001).

o

O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o
pretesat" (6-8-87).

o

O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i
per l’O.C. 295/87 T).

o

O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments
superficials amb lligants hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per l’ O.C.
5/2001).

o

O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent".
(Derogada per l’O.C. 5/2001).

o

O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos.

o

O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres).

o

O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó
vibrat" (23-3-90). (Derogada per l’O.C. 5/2001).

o

O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles
bituminoses discontínues en calent per a capes de rodadura de petit espessor"
(24-2-97). (Derogada per l’O.C. 5/2001).

o

O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres
referent als seus materials constituents (30-12-97).

o

O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles
referits a lligants bituminosos i hidràulics.

o

O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles
referits a materials per a senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les
modificacions realitzades per l'O.C. 325/97 T.

o

O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la
construcció d'explanacions i drenatges.
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o

O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó
(aquesta Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la
O.C. 10bis/02).

o

Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats
articles del Plecde Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de
Carreteres i Ponts relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març).

o

Ordre FOM/1382/2002,
26/11/02).

o

Oficialitza les modificacions realitzades per la O.C. 326/00).

o

O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per
la

o

O.C. 10bis/02).

o

Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04).
Oficialitza les modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02).

o

O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i
mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús
(NFU).

o

Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions
complementàries per a la utilització de d’elements auxiliars d’obra en la
construcció de ponts de carretera. (BOE 27/12/07).

16

de

maig.

(Correcció

d'errates

BOE



Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per
a Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms.



Instrucció sobre les accions a considerar al MEMÒRIA de ponts de carreteres (IAP),
aprovada per l’Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats els
apartats 3.2.4.2 “Accions sísmiques” i 4.1.2.b) “Situacions accidentals de sisme”) pel
RD 637/07, de 18 de maig, pel que s’aprova la Norma de Construcció Sismoresistent:
Ponts (NCSP-07).



Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret
637/07, de 18 de maig.



Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d’11 de desembre.



Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de
desembre, i la correcció d’errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de març de 2004.



Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD
314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE CT-79 “Condicions tèrmiques dels
edificis”, la NBE AE-88 “Accions en l’edificació”, la NBE QB-90 “Cobertes amb materials
bituminosos”, la NBE FL-90 “Murs resistents de fàbrica de maons”, la NBE-EA- 95
“Estructures d’acer en edificació”, NBE CPI-96 “Condicions de protecció contra incendis
dels edificis” i les “Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament
d’aigua” OM de 9 de desembre de 1975. Amb les correccions d’errors i errates
publicats als BOE nº 254, de 23 d’octubre de 2007; BOE nº 304, de 20 de desembre de
2007; i BOE nº 22, de 25 de gener de 2008.



Document bàsic «DB-HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE), aprovat per RD 1371/2007, de 19 d’octubre, que deroga el Plec General de
Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY- 85);
el Plec de Condicions per a la recepció de maons ceràmics a les obres de construcció
(RL-88); i el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de blocs de
formigó a les obres de construcció (RB-90).
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Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la
Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions
Oficials.



Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.



Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de
formigó armat o pretensat.(setembre de 2007).



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de
poblacions, aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de
setembre) i correcció d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987.



Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per
l’Ordre de 14 de maig de 1990.



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua,
aprovat per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i
Ordre 23/12/1975.



Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per
OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost
de 1949.



Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l‘aigua de consum humà.



Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats
(aigua, electricitat, telèfon i gas).



Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques
d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09,
aprovat per Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada
en vigor el 19 de setembre de 2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió
(efectes de la derogació des de 19 de setembre de 2010).



Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques,
subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre.



Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació,
aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre
de 18 de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de
1987 que actualitza actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT
13 y MIE-RAT 14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de juny de 1988, que actualitza les
Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07,
MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i
correcció d’error BOE n. 237 de 3/10/1988); Ordre de 16 d’abril de 1991, que modifica
el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 06 (BOE n. 98); Ordre
de 16 de maig de 1994, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 15 de desembre de 1995, que
adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5,
de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que modifica les Instruccions Tècniques
Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15,
MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE n. 72 i correcció d’errors
BOE n. 250 de 18/10/2000).
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Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost
(BOE de 18 de setembre de 2002).



Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades
al DOGC.



Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció
del medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378).



Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12.



Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment
les especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes
d’enllumenat exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri
d’Indústria i Energia, amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 19 de març de 1986;
modificació de l’Annex per Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret
2698/1986, de 19 de desembre; derogat, en allò que fa referència a normes tècniques i
homologació, pel Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y
5, afegits dos nous Articles i renumerat l’article 6 com Article 8, pel Reial Decret
401/1989, de 14 d’abril; substituït l’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat
parcialment de tot ho coincident amb allò contingut a la Directiva 89/106/CEE per
aquests productes.



Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia
(Decret de 12 de maig de 1954).



Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret
919/2006, de 28 de juliol.



Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per
Ordre Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret
919/2006, de 28 de juliol.



Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direcció d’Obres
del Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General
d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147).



Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu
339/1990, de 2 de març (BOE n. 304).



Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de
Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu
339/1990, de 2 de març. (BOE n. 306).



Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per
l’Ordre de 28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000).



Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16
de juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987.



Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de
poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987.
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Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret
863/1985, de 2 d’abril; desenvolupat per Ordre de 2 d’octubre de 1985; correcció
d’errors al BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i modificat l’Article 109 per Reial
Decret 150/1996, de 2 de febrer.



Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament General de Normes Bàsiques
de Seguretat Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985, determinades
ITC dels capítols III i IV; Ordre de 2 d’octubre de 1985, ITC dels capítols V, VI i IX;
Ordre de 3 de febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-02; Ordre de 3 de juny de 1986,
modifica l’ITC 06.0.07; Ordre de 22 de març de 1988, ITC dels capítols II, IV Y XIII;
Ordre de 27 de març de 1990, ITC 04.7.05 del capítol IV; Ordre de 16 d’abril de 1990,
ITC del capítol VII; Ordre de 16 d’octubre de 1991, ITC 07.1.04 del capítol VII
(derogada por Ordre ITC/2585/2007, de 30 d’agost de 2007); Ordre de 19 d’abril de
1994, determinades ITC relatives als capítols IV i V; Ordre de 16 de juliol de 1998, ITC
12.0.04 del capítol XII (derogada per Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig); Ordre de
26 d’abril de 2000,.ITC 08.02.01 del capítol XII; Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig,
ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre ITC/2585/2007, de 30 d’agost, ITC 2.0.02.



Reglament d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses,
aprovat per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), correcció d’errors al
BOE n. 157, de 2 de juliol de 1998; modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20
i afegits els annexes I i II, per Reial Decret 277/2005, d’11 de març; substituïda ITC 10,
per Ordre PRE/252/2006, de 6 de febrer; afegeix apartat 5 a l’ITC 25, per Ordre
PRE/848/2006; afegeix apartat 3 a l’ITC 19 i substitueix les 8, 15 i 23, per Ordre
PRE/174/2007, de 31 de gener.



Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres.



Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per
Decret Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.



Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d'aprovació del Codi d'accessibilitat i la nova redacció del Capítol 6 pel Decret
204/1999, de 27 de juliol amb correcció d’errades en el DOGC n. 3048, de 3 de gener
de 2000.



La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a
la data del contracte.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en
compte, en tot moment, les condicions més restrictives.
32. Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental
32.1. Legislació de disposició general
D’àmbit estatal:


Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

D’àmbit autonòmic:


Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
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Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos



Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s’aprova
el desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos.



Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'Administració ambiental.

32.2. Legislació d’urbanisme i construcció sostenible
D’àmbit autonòmic:


Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient.

D’àmbit estatal:


Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.



Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques.

D’àmbit autonòmic:


Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d'aprovació del Codi d'accessibilitat.



Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

32.3. Legislació de sòls i geologia


Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control
integrats de la contaminació.

D’àmbit estatal:


Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos



Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de
actividades. potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la
declaración de suelos contaminados.

D’àmbit autonòmic:


Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de
juliol, sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats
extractives.



Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.



Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn
amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció.

32.4. Legislació del cicle de l’aigua
D’àmbit comunitari:
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D’àmbit comunitari:



Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control
integrats de la contaminació.



Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006,
relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades
en el medi aquàtic de la Comunitat.



Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de
2006, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el
deteriorament.



Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio
Público Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley
29/1985, de 2 de agosto, de aguas.



Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo
80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.



Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales



Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidràulico aprovado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.



Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas.



Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.



Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidraúlico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2
de agosto, de aguas.



Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración
de suelos contaminados.



Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la
Biodiversidad, por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas
Hidrográficas Intercomunitarias.



Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico
de la reutilización de aguas depuradas.



Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

D’àmbit autonòmic:


Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
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D’àmbit estatal:



Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües
residuals.



Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de
les zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones
sensibles per eutrofització potencial en les zones costaneres



Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de
Sanejament



Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
legislació en matèria d'aigües de Catalunya.



Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració
d'abocament.



Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel
qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

32.5. Legislació de contaminació atmosfèrica


Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire
ambient.



Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d’abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid
de sofre, diòxid de nitrogen y òxids de nitrogen, partícules i plom a l’aire ambient



Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de
2000, sobre els valors límit per al el benzè i el monòxid de carboni a l’aire ambient.



Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al
progrés tècnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han
d’adoptar-se contra la contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels
vehicles de motor.

D’àmbit estatal:


Real Decreto 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de
Vehículos.



Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del Real
Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de
vehículos.



Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación



Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del
aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de
nitrógeno, partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono



Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General
Ambiente, por la que se dispone la



publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que se
aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles
(COV) y amoniaco (NH3).

de

Medio
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D’àmbit comunitari:



Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.



Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

D’àmbit autonòmic:


Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric



Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric



Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient
Atmosfèric



Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de
protecció de l'Ambient Atmosfèric.



Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de
reducció d'emissions a l'atmosfera



Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció
de l’ambient atmosfèric.



Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la
qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient
atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig

32.6. Legislació de contaminació acústica
D’àmbit comunitari:


Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.



Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica
de Vehículos.



Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.



Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.



Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental.



Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de



17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas.



Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació
acústica amb les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley
37/2003 del ruido

D’àmbit autonòmic:


Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
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D’àmbit estatal:

32.7. Legislació de contaminació lluminosa
D’àmbit autonòmic:


Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.



Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.

32.8. Legislació de contaminació electromagnètica
D’àmbit comunitari:


Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en
general a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz)

D’àmbit estatal:


Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas



Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y de
gestión de residuos.

32.9. Legislació de residus
D’àmbit comunitari:


Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006,
relativa als residus



Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.



Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos



Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre
gestión de. aceites usados



Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.



Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos



Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 1406/1989, sobre
limitaciones en el uso de ciertas substancias peligrosas.



Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de
residuos mediante depósito en vertedero



Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.



Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industrials usados.
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D’àmbit estatal:



Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.



Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels
olis usats.



Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos
legals vigents en matèria de residus industrials.



Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.



Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.



Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.



Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.



Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits
controlats.



Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.



Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.



Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.



Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus



Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora
dels residus.



Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora
dels residus



Llei 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus

32.10. Legislació de patrimoni cultural
D’àmbit estatal:


Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español



Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español



Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

D’àmbit autonòmic:


Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català.



Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic

32.11. Legislació de medi natural, vegetació
D’àmbit comunitari:
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D’àmbit autonòmic:



Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la
fauna i flora (Directiva Hàbitats).

D’àmbit estatal:


Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats
naturales y de la Fauna y Flora silvestres.



Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de
especies amenazadas.



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad



ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona
amenaçada a Catalunya.



Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de
juliol, de la Generalitat de Catalunya.



Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès
comarcal i d'interès local.



Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de
Catalunya.



Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de
Catalunya.



Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de
Catalunya.



Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural



Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i
d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local.



Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.



Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei
4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.



ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària
(LIC).



Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en
espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora).

32.12. Legislació de medi natural, fauna
D’àmbit comunitari:


Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus
silvestres.
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D’àmbit autonòmic:



Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la
fauna i flora (Directiva Hàbitats).



Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II
de la DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres.



Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària
(LIC).

D’àmbit estatal:


Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats
naturales y de la Fauna y Flora silvestres.



Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de
especies amenazadas.



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

D’àmbit autonòmic:


ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies
protegides a Catalunya.



ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a
Catalunya.



LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.



Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei
4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.

D’àmbit autonòmic:


Text refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005.



Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat.



Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada.



Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya.

Abrera, a data de la signatura electrònica.
L’arquitecte coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
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32.13. Legislació de mobilitat

