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MEMÒRIA

PROJECTE TÈCNIC
ENDERROC DE L’HOSTAL BONA ESTADA, ADOSAT A L’ESGLÈSIA STA. Mª DEL MAR,
ADEQUACIÓ PER A ÚS PÚBLIC DE L’ESPAI RESULTANT
MEMÒRIA

01.-Objecte de l’actuació
El present document es redacta amb l’objectiu de poder dur a terme les
següents actuacions, les quals es dividiran en lots d’actuació,
atenent als criteris d’especificació dels treballs que seguidament
s’exposen:

Acció predominant
Enderroc Hostal

Creació de plaça en
espai resultant

Criteri
d’especificació
Enderroc

Ram de paleta

Lot
LOT 1- ENDERROC DE L’HOSTAL
BONA
ESTADA,
ADOSAT
A
L’ESGLÈSIA STA. Mª DEL MAR
LOT 2- ADEQUACIÓ ESPAI
RESULTANT PER A L’ÚS PÚBLIC

La relació entre els diferents lots, a efectes de termini i
coordinació entre ells s’indica a l’apartat “Terminis d’execució”, on
s’indica la relació necessària amb la contractació simultània d’un
plec de subminstrament.

Actualment l’edifici de l’Hostal Bona Estada es
transsepte i absis de l’església Sta. Mª del Mar.

troba

adossat

al

Vegi’s en vermell/groc el volum de l’edifici Hostal Bona estada,
adossat a l’esglèsia. En blau s’assenyala l’antic edifici de CaritasSalou, enderrocat l’any 2014, que ha esdevingut en la plaça del Mossèn
Jaume Constantí.

Façanes Sud

Façanes Nord

Façana Oest
L’enderroc per l’Hostal Bona Estada, té la finalitat de poder
completar l’actuació de recuperació de l’església Sta. Mª del Mar,
tornant-li la característica d’edifici aïllat.
L’espai resultant s’adequarà per permetre l’ús públic, resultant una
plaça on s’ubicaran bancs i una escultura de ball de bastons.
L’escultura del ball de bastons serà objecte de contractació
independent, però simultània en quant a terminis)

Quan va enderrocar-se l’edifici de Caritas-Salou, l’espai va passar a
ser una plaça, la qual permet realitzar el trànsit en els sentits que
indica la fletxa de color blanc en la següent vista aèria.

L’actual actuació pretén permetre el pas i adequar l’espai resultant
per a ús públic, en el sentit que indiquen les fletxes de color blau.

02.-Emplaçament
L’Hostal Bona Estada s’ubica al nucli antic de Salou, adossat a
l’església de Sta. Mª del Mar. L’adreça de l’Hostal és Carrer Ponent
nº 11, Salou.

03.-Promotor
El promotor per a
Ajuntament de Salou

la

construcció

de

les

obres

és

l´Excelentíssim

04.-Autor del present document tècnic
El present document tècnic
Municipals.

ha

estat redactat

pels

Serveis

Tècnics

05.-Descripció de l’actuació i justificació de la solució adoptada
LOT 1- ENDERROC DE L’HOSTAL BONA ESTADA
L’edifici té una superfície construïda cadastral de 576 m2, repartida
en 4 plantes, de la següent forma (segons dades de l’Oficina virtual
del cadastre):
-

Planta
Planta
Planta
Planta

Baixa.......190
Primera.....175
Segona......175
Tercera......36

m2
m2
m2
m2

LOT 1- ENDERROC DE L’HOSTAL BONA ESTADA

S’adjunta fitxa descriptiva de l’Oficina Virtual del cadastre.
De forma explícita, l’actuació ha dur a terme és la següent:
-

Enderroc de l’edifici
o Enderroc de l’edificació, la base d’edificació i els
fonaments. Tot deixant una rasant apta per procedir a la
pavimentació.(que és objecte d’actuació posterior a través
d’altra licitació)
o Inclou el tenir en compte que es preveu que els baixants de
residuals, el baixants de pluvials, i fins i tot uns 85 m2
de coberta, tinguin amiant en tant que estiguin fetes amb
fibrociment.
Per
tant,
l’empresa
adjudicatària
de
l’enderroc haurà de procedir a la retirada, protocolitzada
segons normativa, així com a la gestió correcta i
certificada.
Tanmateix
haurà
de
realitzar
la
sotscontractació d’empresa homol·logada i la realització
del pla de seguretat específic a presentar davant Treball.

-

Recollida, càrrega, transport i gestió de residus de tota la
runa procedent de:
o Les actuacions d’enderroc, inclòs el fibrociment previst.
o Tota resta de runa existent en el interior, caldrà
recollir-la, carregar-lo, transportar-lo i gestionar la
seva runa.

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI OBJECTE D’ENDERROC
L’edificació a enderrocar conté les superfícies construïdes i/o
d’ocupació de la parcel·la, contingudes en la referència cadastral
2990402CF4429B0001TO.

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D’ENDERROC
La demolició que es proposa, tractant-se d’un edifici aïllat, pel
sistema d’ELEMENT A ELEMENT en quant als acabats, rebutjant-se altres
tecnologies. Aquest procés de demolició és en certa manera el procés
invers al de construcció, i es pot resumir de la següent forma:

LOT 1- ENDERROC DE L’HOSTAL BONA ESTADA

- Mantenir o introduir, si escau, els travaments necessaris.
- Apuntalar els elements en voladís (en principi no es creu necessari)
- Demolició en primer lloc de la coberta.
- Anar baixant planta per planta.
- Alleugerir la càrrega de les plantes de forma simètrica.
- Alleugerir la càrrega que gravita en els elements abans de demolirlos.
- Demolir les estructures hiperestàtiques en l’ordre que impliqui
menors fletxes, girs i desplaçaments.
El procés a seguir serà mitjançant treball amb màquina, de forma que
no es preveu la utilització de bastides tubulars pels treballadors. En
cas de ser necessàries, s’utilitzaria cistelles d’elevació mecànica.
Es procedirà a la desconnexió de les instal·lacions. Prèviament serà
imprescindible la revisió d’un instal·lador de tota la instal·lació a
fi de veure que no hi ha tensió elèctrica.
Es deixaran connexions d’aigua per evitar la producció de pols.
El procés de demolició es realitzarà de DALT A BAIX, de tal forma que
es realitzi pràcticament al mateix nivell, sense que hagi persones
situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d’elements que
s’abatin o tombin.
En els treballs d’altura, considerant-se així aquells de més de 2 m.,
el personal utilitzarà cinturons de seguretat, ancorats a punts que
garanteixin com a mínim 750 kg., ja sigui per mitjà de cables de
suport o per ancoratges.
Es disposarà de passarel·les per a la circulació entre el bígam, en
aquells als quals se’ls hagi tret l’entramat.
Per a l’evacuació de la runa, en cas que s’hagués de realitzar, es
disposaran baixants de runa de tal forma que tota la planta pugui ser
evacuada posant en les plantes tremuges de recepció i expedició. A
ambdós costats es col·locaran sistemes de protecció de caigudes de
personal mitjançant baranes.
En la zona de descàrrega de la runa i al seu voltant s’instal·larà una
tanca o senyalització, per tal que no s’hi apropi ningú i a l’últim
element o tram del baixant se li donarà certa inclinació per tal de
reduir la velocitat de caiguda de la runa i evitar-ne la seva
projecció.
El trossejament d’elements de fàbrica es realitzarà en un tamany que
sigui manejable pel personal i, a més, que no produeixi col·lapse
estructural de l’edifici, amb girs o tombades de parets no previstos.
Les runes de la planta baixa es podran treure per mitjans mecànics. No
s’acumularan sobre els forjats pesos superiors a 100 Kg/m2, encara que
estiguin en bon estat.
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No s’acumularan runes sobre els paraments de la planta baixa que
impliqui uns majors esforços sobre els panys de parets en enderroc
havent, per si de cas, d’apuntalar aquestes parets a fi de
neutralitzar aquestes forces.

Un cop assolida la cota 0,00 m. es durà a terme una revisió de les
parets d’atansa a fi de comprovar si ha aparegut alguna patologia.
Es col·locaran tanques de protecció, de 2 m. d’altura amb una porta i
pany.
Tanmateix es disposarà de red tipus ràfia opaca en la tanca perimetral
a fi i efecte es redueixi l’efecte de la pols que es genera amb
l’activitat d’enderroc, sobre l’entorn. D’igual forma s’haurà de
preveure mànega d’aigua i subministre per tal d’anar mullant i evitant
l’aixecament de pols.

LOT 2- ADEQÜACIÓ DE L’ESPAI RESULTANT PER A ÚS PÚBLIC
L’espai resultant de l’actuació d’enderroc es preveu que sigui d’uns
190 m2 de l’ocupació de l’hostal, més l’ampliació de vorera/voreres
corresponent.
L’adequació de l’espai resultant en ús públic es preveu que sigui
mitjançant l’ampliació d’una petita part, de transició, mitjançant
l’enjardinament de l’envoltori exterior de l’absis i transsepte de la
nau central de l’església, així com una petita plaça amb banc i un
espai reservat per l’escultura d’homenatge al ball de bastons.
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Tanmateix es proposa l’ampliació de la vorera del C/Mestral, donat que
és estreta i amb els fanals existents només té uns 80 cm de pas, més
els 10 cm de la vorada. D’aquesta forma passaria a tenir una amplada
lliura de 3.10 m, salvant els fanals que es traslladarien.

Zona on es realitzarà la plaça i escultura d’homenatge al ball de
bastons (l’escultura serà objecte d’altra contractació, simultània)

Parts d’ampliació de vorera,
l’església i de faroles.

amb

el

previ

trasllat

de

tanca

de

06.-Superfície
La superfície d’actuació del solar són: 190 m2.
La superfície prevista a enderrocar és correspon a tots els m2
construïts que suposen ocupació del solar. Els m2 construits són
aproximadament els 576 m2 indicats al cadastre.

07.-Pressupost
El pressupost de contracta de l´obra
inclosos tots els treballs descrits
(execució, gestió de residus, tasques de
tots els costos indirectes i auxiliars
l’objecte de l’actuació.

és 105.472,97 €, on estan
al present projecte tècnic
seguretat i salut), així com
necessaris per dur a terme

PRESSUPOT TOTAL - ∑ 2 lots
TOTAL

Pressupost d´execució material
13 % Despeses generals
6% Benefici Industrial

73.250,20 €
9.522,53 €
4.395,01 €

SUMA

87.167,74 €

21 % I.V.A

18.305,23 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA

105.472,97 €

De forma detallada els pressupostos, per LOT, són els següents:

LOT 1- ENDERROC
Pressupost d´execució material
13 % Despeses generals
6% Benefici Industrial
SUMA
21 % I.V.A
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA

39.805,16 €

5.174,67 €
2.388,31 €
47.368,14 €

9.947,31 €

57.315,45 €

LOT 2- ADEQÜACIÓ ESPAI RESULTANT
Pressupost d´execució material

33.445,04 €

13 % Despeses generals
6% Benefici Industrial
SUMA

4.347,86 €
2.006,70 €
39.799,60 €

21 % I.V.A
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA

8.357,92 €
48.157,52 €

08.-Qualificació del contractista.
Les característiques de l’actuació a dur a terme, d’acord a les
classificacions que estableix el R.D. 3/2011, s’entenen com a:

-

-

LOT 1. ENDERROC HOSTAL
-

OBRA

-

SUBMINISTRAMENT

-

SERVEI

LOT 2. ADEQUACIÓ A L’ÚS PÚBLIC DE L’ESPAI RESULTANT
-

OBRA

-

SUBMINISTRAMENT

-

SERVEI

En compliment la llei vigent de contractes del sector públic, per cap
dels 2 lots no és necessària la classificació per part del
contractista donat que l’import de l’obra és inferior a 500.000 €.

09.-Termini d’execució
La duració màxima de les l’actuació serà de 5 setmanes en total,
tenint
diferents
terminis
segons
el
LOT.
L’actuació
està
indisolublement lligada a una altra contractació que haura de
realitzar-se de forma simultània, consistent en la fabricació i
muntatge d’una escultura- monument al ball de bastons, amb la qual es
completa l’objectiu de l’actuació d’aquests 2 lots, per aquesta
circumstància es contempla a efectes de terminis.
Lots d’adjudicació
LOT 1.
ENDERROC HOSTAL
LOT 2.
ADEQUACIÓ A L’ÚS PÚBLIC DE L’ESPAI
RESULTANT
PLEC TÈCNIC PER LA FABRICACIÓ I
MUNTATGE D’ESCULTURA

Termini
2 setmanes
3 setmanes

5 setmanes

(plec objecte de contractació independent,
però simultània en quant a terminis)

Per necessitats de coordinació entre les diferents actuacions, és a
dir, entre els diferents LOTS, la distribució del termini d’execució
haurà de ser conseqüent amb la següent planificació.

Lots d’adjudicació

setmanes >

1

2

3

4

5

LOT 1.
ENDERROC HOSTAL
LOT 2.
ADEQUACIÓ A L’ÚS PÚBLIC DE L’ESPAI
RESULTANT
PLEC TÈCNIC PER LA FABRICACIÓ I
MUNTATGE D’ESCULTURA
(plec objecte de contractació independent, però
simultània en quant a terminis)

Inici termini

Duració termini

Fi termini

10.-Garantia de l’execució
La garantia per cadascun dels lots serà de 1 anys des de la recepció
de les obres
Firmado digitalmente por

TCAT P Josep Maria TCAT P Josep Maria Ferran
Ferran Mercade - Mercade - DNI 39854300S
Fecha: 2019.07.11
DNI 39854300S
10:18:47 +02'00'
Arquitecte Projectes Urbans
Josep Mª Ferran Mercade
08/07/2019

TCAT P Josep Firmado
digitalmente por
Maria Ferran TCAT P Josep Maria
Ferran Mercade Mercade DNI 39854300S
DNI
Fecha: 2019.08.01
39854300S 09:03:35 +02'00'

PRESSUPOST

PRESSUPOST LOT 1

Pressupost enderroc Hostal Bona Estada, adosat a l´Església Sta Mª del Mar

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

PRESSUPOST ENDERROC HOSTAL BONA ESTADA

Capítol

01

ENDERROC

1

E2111600

m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs
instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o
contenidor

2

Sup. Constr. Pantes 0,1,2 i 3

576,000

3,300

1.900,800

3

Bigues planta coberta

154,000

1,000

154,000
2.054,800

2

G2194AC5

Carrer Ponent

15,400

0,400

6,160

3

Carrer Mestral

12,200

0,400

4,880

5,000

0,400

2,000

4

13,040

TOTAL 01 .01
Obra

01

PRESSUPOST ENDERROC HOSTAL BONA ESTADA

Capítol

02

RESTAURACIÓ FAÇANA

K8788200

2

Façana Absis

3

Façana Transepte

K811U001

2

Façana Absis

3

Façana Transepte

K898U005

2

Façana Absis

3

Façana Transepte

14.465,79

60,51

14.526,30

m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent per a interior

7,800

12,000

93,600

12,800

12,000

153,600
3,66

904,75

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, per alçades superiors a 4,00 m, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat.

7,800

12,000

93,600

12,800

12,000

153,600
247,200

3

4,64

ENDERROC

247,200
2

7,04

m2 Demolició de paviment, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió, inclou paviment de terratzo i base de formigó

2

1

1

22,17

5.480,42

m2 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat. Colors a definir per la
D.F durant l'obra. Inclou encintats i recortes de pintura. Certificació m2 realment executat. Inclou plataforma elevadora
telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 m en horitzontal, de 227 kg
de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm.

7,800

12,000

93,600

12,800

12,000

153,600
247,200

13,62

3.366,86

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

TOTAL 01 .02
Obra

01

PRESSUPOST ENDERROC HOSTAL BONA ESTADA

Capítol

03

PAVIMENTACIÓ

1

F9C21324

RESTAURACIÓ FAÇANA

Carrer Ponent

15,400

0,400

6,160

3

Carrer Mestral

12,200

0,400

4,880

5,000

0,400

2,000

4

13,040
E93618B1

Possible reposició solera
malmesa

3

Carrer Ponent

15,400

0,400

6,160

4

Carrer Mestral

12,200

0,400

4,880

5,000

0,400

2,000
13,040

TOTAL 01 .03
Obra

01

PRESSUPOST ENDERROC HOSTAL BONA ESTADA

Capítol

05

GESTIÓ DE RESIDUS

Forjats

3

Sup. Constr. Pantes 0,1,2 i 3

4

Façanes

5

190,000

Paral·leles C/Ponent

2,000

15,400

6

Paral·leles C/Mestral

2,000

7

Pati interior

Sobrecoberta

10

12

660,61

0,400

304,000

12,000

0,400

147,840

12,200

12,000

0,400

117,120

2,000

4,200

15,000

0,300

37,800

2,000

4,000

15,000

0,300

36,000

2,000

6,500

4,000

0,400

20,800

2,000

10,000

4,000

0,400

32,000

6,000

15,400

11,000

0,200

203,280

T

8

Parets

263,41

T
4,000

11

PAVIMENTACIÓ

20,20

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de tot tipus de residus (inerts, no especials i especials) a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport del tonelatge necessari, amb el recorregut necessari fins als diferents gestors de
residus. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Amidament segons volum teòric, sense aplicació d'esponjaments, ni mermes (forats) en volum
enderrocat.

2

9

397,20

T

5

E2R64235

30,46

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de
camió

2

1

9.752,03

m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

2

2

2

T

EUR

Pressupost enderroc Hostal Bona Estada, adosat a l´Església Sta Mª del Mar

PRESSUPOST

Pàg.:

13
14

Forat escales

15
16

Bigues planta coberta

17

Paviments vorera

6,000

12,200

11,000

0,200

161,040

2,000

6,000

11,000

0,200

26,400

2,000

2,500

11,000

0,200

11,000

22,000

9,000

0,100

19,800

Unidades

Longitud

Ancho

T

18

C

Altura

19

Carrer Ponent

15,400

0,400

6,160

20

Carrer Mestral

12,200

0,400

4,880

5,000

0,400

2,000

21
22

Porcentaje "A origen"

P

15,000
1.130,120

TOTAL 01 .05
Obra

01

PRESSUPOST ENDERROC HOSTAL BONA ESTADA

Capítol

06

SEGURETAT I SALUT

1

HQUSS001

1

3

11,91

GESTIÓ DE RESIDUS

13.459,73

13.459,73

u Seguretat i salut per a l'obra que comprèn PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I SEGUIMENT: Responsable de
seguretat i salut a peu d'obra amb formació de nivel mig en matèria de seguretat i salut; IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat d'obra
segons normatives municipals, casetes d'instal.lacions, escomeses necessàries, senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS:
proteccions individuals i col·lectives, formació, revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i
MITJANS D'EMERGÈNCIA: farmaciola, extintor, etc. MITJANS DE SEGURETAT PEL MANTENIMENT; Ganxos galvanitzats
encastats en coberta pel posterior manteniment. Tot d'acord a la normativa vigent, especialment la Llei 31/1995 de Prevenció de
Riscos Laborals, Reial Decret 1624/1996 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en la construcció,
Llei 4/2003 i Reial Decret 171/2004 que reformen el marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

1,000

1,000
1,000

TOTAL 01 .06

SEGURETAT I SALUT

1.406,49

1.406,49

1.406,49

EUR

Pressupost enderroc Hostal Bona Estada, adosat a l´Església Sta Mª del Mar

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................

39.805,16

13 % Despeses Generals SOBRE 39.805,16...............................................................

5.174,67

6 % Benefici Industrial SOBRE 39.805,16....................................................................

2.388,31

Subtotal

47.368,14

21 % IVA SOBRE 47.368,14.........................................................................................

9.947,31

€

57.315,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CINQUANTA-SET MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS )

Josep Mª Ferran i Mercadé
Arquitecte Municipal
Cap de secció de projectes urbans

1

PRESSUPOST LOT 2

Pressupost Adequació espai resultant de l´enderroc Hostal Bona Estada

PRESSUPOST

Data: 28/06/19

Obra

01

PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI ENDERROCAT DE L'HOSTAL BONA ESTADA

Capítol

01

REORDENACIÓ TANCA

1

K21AURA1

Pàg.:

u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb valor patrimonial, de grans dimensions, de 20 m2, com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització amb
restauració. Grau de dificultat baix.
[C]

[D]

[E]

[F]
1,000

2

K21AURG2

[D]

[E]

Entrada rodada

0,800

4,000

0,600

1,920

3

Tanca

0,800

15,000

0,600

7,200

4

Part C/Ponent

0,800

2,000

0,600

0,960
10,080

KB1RU00Ç

Porta

1,000

3,000

3,000

3

C/Mestral

5,000

3,000

15,000

4

C/Ponent

1,000

10,000

10,000

5

Porta corredissa

1,000

4,000

4,000
32,000

K89AAAJ0

2

Porta

1,000

3,000

3,000

9,000

3

C/Mestral

5,000

3,000

2,000

30,000

4

C/Ponent

1,000

10,000

2,000

20,000

5

Porta corredissa

1,000

4,000

3,000

12,000

EAY1A990

31,01

312,58

106,47

3.407,04

m2 Pintat de tanca de forja, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de l'envolvent de la reixa, no barrot a barrot. Inclou sanejat de pintura existent, neteja de
rovell i preparat de la superfície per pintar.

71,000
6

112,72

m Restauració de tanca metàl·lica de forja, de 3 m d'alçada, amb substitució d'elements deteriorats, ajust d'unions, redreçament de
barrots, balaustres i barretes, revisió de les grapes d'ancoratge, decapat de pintures, eliminació d'òxids, neteja general i neteja
d'unions amb raig d'aire a pressió.

2

5

112,72

m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. Inclou talls de radial
en tanca metàl·lica de forja, per tal de mantenir la tanca en els laterals de la mateixa. Inclou les tasques de recuperació
d'elements amb valor patrimonial com les tanques, els maons de coronament de mur, les peces de coronació dels murs entre
tanques, etc...

2

4

127,56

[F]
1,000

G2135123

127,56

u Desmuntatge de tanca, bastiment i accessoris de tanca amb valor patrimonial, de grans dimensions, de 20 m2, com a màxim,
amb recuperació de ferramentes, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració. Grau de dificultat baix
[C]

3

1

29,80

2.115,80

u Col·locació de tanca metàl·lica, tipus forja, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 2,5 a 3 m, com a
màxim i 2,5 a 3 m d'alçària, com a màxim.
EUR

Pressupost Adequació espai resultant de l´enderroc Hostal Bona Estada

PRESSUPOST

Data: 28/06/19

2

Porta

1,000

1,000

3

C/Mestral

5,000

5,000

4

C/Ponent

1,000

1,000

5

Porta corredissa

1,000

1,000

Pàg.:

8,000
7

G32G11PB

2

Part C/Mestral

3

Murs intermedis

4

Part C/Ponent

5,000

16,600

0,600

9,960

2,500

2,000

25,000

2,200

0,600

1,320

TOTAL 01 .01
01

PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI ENDERROCAT DE L'HOSTAL BONA ESTADA

Capítol

03

INSTAL·LACIONS

[D]

[E]

TOTAL 01 .03
01

PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI ENDERROCAT DE L'HOSTAL BONA ESTADA

Capítol

04

PAVIMENTACIÓ

1.736,22

1.736,22

m2 Demolició de paviment, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió, inclou paviment de terratzo i base de formigó

2

Carrer Mestral, zona davant
Hostal

12,200

2,400

29,280

3

Carrer Mestral, zona davant
entrada +

9,600

3,850

36,960

4

Carrer Mestral, zona davant
tanca

16,600

3,850

63,910
130,150

E93618B1

578,74

INSTAL·LACIONS

Obra

2

11.593,46

[F]
3,000

G2194AC5

5.130,72

u Trasllat de farola existent.
Inclou repicat de paviments per extreure farola, realització de nou fonament, trasllat de tubs corrugats i excavacions
corresponents, adaptació de cables electrics per no realitzar empalmes, nova presa a terra de farola.
Inclou butlletins elèctrics a presentar als STM d'Arquitectura. Treballs a realitzar-se en coordinació i amb la supervisió i
indicacions dels serveis de manteniment d'enllumenat de l'Ajuntament de Salou.
[C]

1

141,42

REORDENACIÓ TANCA

Obra

TRASLLFAR1

387,04

m2 Reconstrucció de mur de fàbrica de maò, d'idèntiques característiques a l'existent i amb idèntiques característiques d'acabat.
Inclou tasques i materials per rebre l'estructura metàl·lica de la tanca. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada,
a raò de m2 per mur del gruix existent, superior a 30 cm.

36,280

1

48,38

2

4,64

603,90

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de
camió. Armada amb mallazo de 6 mm de gruix i malla de 10x15 cm de separació

EUR

Pressupost Adequació espai resultant de l´enderroc Hostal Bona Estada

PRESSUPOST

Data: 28/06/19

2

Part plaça

3

- retranqueig ajardinament

4

Vorera

8,000

12,000

96,000

-4

2,000

-8,000

36,000

4,600

165,600

Pàg.:

253,600
3

F9F5C210

Part plaça

8,000

12,000

96,000

3

- retranqueig ajardinament

-4,000

2,000

-8,000

4

Vorera

36,000

4,600

165,600
253,600

F96AU010

2

7,000

3

2,000

2,000

4

2,000

2,000

5

2,000

2,000

6

4,000

4,000

7

4,000

4,000

8

2,000

2,000

14,000

14,000

Zona ajardinada i voltant base
escultura

4,400

4,400

Junta pannot-llambordes

10

41,400
5

EAYUDAS0

[D]

[E]

38,40

1.589,76

[F]
1,000

TOTAL 01 .04

PAVIMENTACIÓ

Obra

01

PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI ENDERROCAT DE L'HOSTAL BONA ESTADA

Capítol

05

GESTIÓ DE RESIDUS

HCGESTRES1

11.399,32

--- Todas las partidas del presente capítulo incluyen en los precios todas y cada una de las faenas descritas en la memoria
constructiva, pliego de condiciones técnicas y planos. En caso de de incongruencia o contradición, en fase de licitación, se
deberá valorar la opción de mayor coste de ejecución de material, dado que así podrá exigirse en fase de obra, una vez
adjudicado.
[C]

1

44,95

m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/I

7,000

9

5.122,72

m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular 20x40 i 7 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat. LLOSA VULCANO DE LA CASA BREINCO o similar

2

4

20,20

3

0,00

0,00

18.715,70

u Gestión de residuos para la obra, que comprenderá: PLANIFICACIÓN: Plan de residuos; CONTROL Y SEGUIMIENTO:
Responsable de la aplicación del plan de residuos a pie de obra, con la formación en materia de gestión de residuos;
IMPLANTACIÓN DE OBRA: contenedores, señalitzación de los mismos, limpieza de cubas de hormigón, pinturas, residuos de
envases a presión, envases metálicos con sustancias tóxicas, envases plásticos con sustancias tóxicas, residuos especiales, y
banales...CERTIFICADOS JUSTIFICATIVOS: Carga y transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodipósito, a vertedero
específico o centro de recogida y transferencia, así como disposición controlada a depósito autorizado, segun el tipo de residuos,
y codificación según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). Será necesario el permiso de la DF previo
envío a vertedero y posterior justificante del gestor de residuos autorizado (no servirá el del transportista).

EUR

Pressupost Adequació espai resultant de l´enderroc Hostal Bona Estada

PRESSUPOST

Data: 28/06/19

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]
1,000

2

EAYUDAS0

462,00

[D]

[E]

[F]
1,000

TOTAL 01 .05
01

PRESSUPOST ADEQUACIÓ ESPAI ENDERROCAT DE L'HOSTAL BONA ESTADA

Capítol

06

SEGURETAT I SALUT

1

1,000

EAYUDAS0

0,00

462,00

u Seguretat i salut per a l'obra que comprèn PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I SEGUIMENT: Responsable de
seguretat i salut a peu d'obra amb formació de nivel mig en matèria de seguretat i salut; IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat d'obra
segons normatives municipals, casetes d'instal.lacions, escomeses necessàries, senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS:
proteccions individuals i col·lectives, formació, revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i
MITJANS D'EMERGÈNCIA: farmaciola, extintor, etc. MITJANS DE SEGURETAT PEL MANTENIMENT; Ganxos galvanitzats
encastats en coberta pel posterior manteniment. Tot d'acord a la normativa vigent, especialment la Llei 31/1995 de Prevenció de
Riscos Laborals, Reial Decret 1624/1996 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en la construcció,
Llei 4/2003 i Reial Decret 171/2004 que reformen el marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

1,000
1,000

2

0,00

GESTIÓ DE RESIDUS

Obra

HQUSS001

462,00

--- Todas las partidas del presente capítulo incluyen en los precios todas y cada una de las faenas descritas en la memoria
constructiva, pliego de condiciones técnicas y planos. En caso de de incongruencia o contradición, en fase de licitación, se
deberá valorar la opción de mayor coste de ejecución de material, dado que así podrá exigirse en fase de obra, una vez
adjudicado.
[C]

1

4

937,66

937,66

--- Todas las partidas del presente capítulo incluyen en los precios todas y cada una de las faenas descritas en la memoria
constructiva, pliego de condiciones técnicas y planos. En caso de de incongruencia o contradición, en fase de licitación, se
deberá valorar la opción de mayor coste de ejecución de material, dado que así podrá exigirse en fase de obra, una vez
adjudicado.
[C]

[D]

[E]

[F]
1,000

TOTAL 01 .06

SEGURETAT I SALUT

0,00

0,00

937,66

EUR

Pressupost Adequació espai resultant de l´enderroc Hostal Bona Estada

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................

33.445,04

13 % Despeses Generals SOBRE 33.445,04...............................................................

4.347,86

6 % Benefici Industrial SOBRE 33.445,04....................................................................

2.006,70

Subtotal

39.799,60

21 % IVA SOBRE 39.799,60.........................................................................................

8.357,92

€

48.157,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( QUARANTA-VUIT MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS )

Josep Mª Ferran i Mercadé
Arquitecte Municipal
Cap de secció de projectes urbans

1

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS SEGONS REIAL DECRET 105/2008

Fase de Projecte

EXECUCIÓ

Títol

LOT 1- ENDERROC DE L’HOSTAL BONA ESTADA, ADOSAT A
L’ESGLÈSIA STA. Mª DEL MAR
LOT 2- ADEQUACIÓ DE L’ESPAI RESULTANT PER A L’ÚS PÚBLIC

Emplaçament

C/Ponent nº 11, Salou

CONTINGUT DEL DOCUMENT
D’acord amb el RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de
residus de construcció i enderroc, es presenta el present Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició, conforme al que disposa l'art. 4, amb el contingut següent:

1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002)

1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3)

1.3- Mesures de segregació “in situ”

1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quals)

1.5- Operacions de valoració “in situ”

1.6- Destí previst per als residus.

1.7- Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió.

1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del
pressupost del projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.1.- Identificació dels residus a generar, codificats d’acord amb La Llista Europea de
Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions
posteriors.

Classificació i descripció dels residus
Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o
biològiques significatives.
Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de
cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb
què entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi
ambient o perjudicar la salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents
d’obres de construcció i demolició, inclosos els d’obres menors de construcció i reparació
domiciliària sotmeses a llicència municipal o no.
Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida
en l'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els
materials que no superin 1m³ i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un
tractament especial.
1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà a l’obra, en tones i
metres cúbics.
L'estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1
Obra Nova: En absència de dades més contrastades es consideren paràmetres
estimatius estadístics de 20cm d'alçària de barreja de residus per m² construït, amb una
densitat tipus de l'ordre d'1,5 a 0,5 Tn/m³.
Basant-se en aquestes dades, l'estimació completa de residus a l'obra es la corresponent
a la següent taula:

“ Veure taula A0 en FITXAA ”

Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció de la composició en
pes dels RCDs que van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCDs 20012006, es consideren els següents pesos i volums en funció de la tipologia de residu:

“ Veure taula A1 i A2 en FITXAA ”
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1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció).
Basant-se en l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició s'hauran
de separar en fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions,
la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les quantitats següents:

Formigó
Maons, teules, ceràmica

160,00 T
80,00 T

Metalls

4,00 T

Fusta

2,00 T

Vidre

2,00 T

Plàstics

1,00 T

Paper i cartó

1,00 T

Mesures aplicades (es marquen les Caselles segons les mesures aplicades)
Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos
Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics +
x cartó + envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions
establertes a l’article 5.5 del RD 105/2008
x

Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior
tractament en planta

Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques
regulades segons la normativa vigent que els afecta.
1.4.- Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs
(en aquest cas s'identificarà el destí previst)
Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia
obra o extern)
OPERACIÓ PREVISTA

DESTÍ INICIAL

No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en Extern
emplaçaments externs, simplement seran transportats a
abocador autoritzat
x Reutilització de terres procedents de l’excavació

Pròpia obra

Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en
urbanització
Reutilització de materials ceràmics
Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…
Reutilització de materials metàl·lics
Altres (indicar)
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1.5.- Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats.
Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia
obra o extern)

OPERACIÓ PREVISTA
x

No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs,
simplement seran transportats a abocador autoritzat
Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia
Recuperació o regeneració de dissolvents
Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents
Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics
Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques
Regeneració d’àcids i bases
Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos
Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió
96/350/CE
Altres (indicar)

1.6.- Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables
característiques i quantitat de cada tipus de residus)

"in situ" (indicant

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per
l'Agència de Residus de Catalunya.
Terminologia:
RCD:

Residus de la Construcció i la Demolició

RSU:

Residus Sòlids Urbans

RNP:

Residus NO perillosos

RP:

Residus perillosos

“ Veure taula PESOS I VOLUMS SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDUS ”

PAG.:4/8

1.7.- Plans de les instal·lacions previstes
Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra, plans que
posteriorment podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i
els seus sistemes d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra.
Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de:

Bajantes de escombros
x

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones…
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón

x

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos

x

Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”

x

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos,
vidrios, madera o materiales cerámicos.

1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del
pressupost del projecte

Amb caràcter General:
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació
amb l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de
construcció i demolició en obra.
Gestió de residus de construcció i demolició
Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La
Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves
modificacions posteriors.
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament
corresponent per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials
que compliran les especificacions del marc legal regulador vigent
Certificació dels mitjans emprats
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la
Propietat els certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final,
ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de
Catalunya.
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Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs
com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries,
així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè
l'obra presenti les condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte.
Amb caràcter Particular:
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen
aquelles que s'apliquin a l'obra)

x

x

x

x

x

x

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions,
apuntalaments, estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits
tant a la pròpia obra com als edificis confrontants
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o
perillosos tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos
(ceràmics, marbres…).
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions,
fusteries i la resta d'elements que ho permetin
El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o
inferiors a 1m³, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que
estableixin les ordenances municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en
llocs degudament senyalitzats i segregat de la resta de residus
El dipòsit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…)
que es realitzi en contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta
de residus d'una manera adequada.
Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat,
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de
com a mínim 15cm al llarg de tot el seu perímetre.
En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho
regula sigui pertinent.
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres
mitjans de contenció i magatzematge de residus.
El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els contenidors
romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el
dipòsit de residus aliens a l'obra a què presten servei.
En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments
per a la separació de cada tipus de RCD.
S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència
d'obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades
matèries objecte de reciclatge o dipòsit
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una
avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant
per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o
gestors de RCDs adequats.
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva
justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents.
S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final
(planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb
l'autorització autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà
de contractar només transportistes o gestors autoritzats per la dita Conselleria i
inscrits en el registre pertinent
Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de
retirada i entrega final de cada transport de residus
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x

x

La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en
una obra d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional
i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats,
envasos…) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i
autoritat municipal corresponent.
Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració
i eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com
perillosos o no perillosos.
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de
febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient
produïda per l'amiant, així com la legislació laboral respecte d'això.
Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes

x

S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels
plàstics i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la
contaminació dels acopis o contenidors d'enderrocs amb components perillosos
Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació
dels sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps
possible en cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva,
la manipulació i la contaminació amb altres materials.
Altres (indicar)

1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i
demolició, cost que formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda.
A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus
de l'obra, repartit en funció del volum de cada material.
Per als RCDs de Nivell I s'utilitzaran les dades de projecte de l'excavació, mentre que per
als de Nivell II s’utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestió
S'estableixen els preus de gestió d'acord amb allò que s'ha establer a . El contractista
posteriorment es podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar
els costos de gestió dels RCDs de Nivell II per les categories LER si així ho considerés
necessari.
S'estableixen en l'apartat “B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ” que inclou:
B3.Estimació del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestió
de Residus, tals com lloguers, ports, maquinària , mà d'obra i mitjans auxiliars en general.

Veure taula “ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCD s (càlcul sense fiança)”
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CONCLUSIÓ
Amb tot l’anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria
i el pressupost reflectit, els tècnics que subscriuen entenen que queda suficientment
desenvolupat el Estudi de Gestió de Residus per al projecte reflectit al seu
encapçalament.

Salou, 24 de maig de 2019

L’Ajuntament

de

Salou

JM Ferran i Mercade
Arquitecte Municipal
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GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC (RCE)

FITXA A

Estimació de residus per enderroc

TAULA A0

Superfície Construïda total
Volum de residus (S x 0,60)
Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Tones de residus

576,00
345,60
1,50
518,40

m²
m³
Tn/m³
Tn

Estimació de volum de terres
procedents d'excavació
Pressupost estimat de l’obra
Pressupost del moviment de terres
en projecte

0,00 m³
39.805,16 €
0,00 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

A.1.: RCDs Nivell II

TAULA A1
V
m³ Volum de
Residus

Tn
Tones de cada tipus
de RDC

d
Densitat tipus
(entre 1,5 i 0,5)

0,00

1,50

% de pes

Tn
Tones de cada tipus
de RDC

d
Densitat tipus
(entre 1,5 y 0,5)

0,050
0,040
0,025
0,003
0,015
0,005
0,002
0,140

25,92
20,74
12,96
1,56
7,78
2,59
1,04
72,58

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

19,94
34,56
8,64
1,73
8,64
1,73
0,86
76,10

RCD: Origen petri
0,040
1. Sorres, Graves i altres àrids
0,120
2. Formigó
0,540
3. Maons , Rajoles i altres productes ceràmics
0,050
4. Pedra
0,750
TOTAL estimació

20,74
62,21
279,94
25,92
388,80

1,50
1,50
1,50
1,50

13,82
41,47
186,62
17,28
259,20

RCD: Potencialment perillosos i altres
1. Broses
2. Potencialment perillosos i altres
TOTAL estimació

36,29
20,74
57,02

0,90
0,50

40,32
41,47
81,79

Avaluació teòrica del pes per
tipologia de RDC
1. TERRES I PETRIS D'EXCAVACIÓ
Terres i petris procedents de
l'excavació estimats directament
des de les dades de projecte
A.2.: RCDs Nivell II
%
Avaluació teòrica del pes per
tipologia de RDC
RCD: Origen no petri
1. Betums
2. Fustes
3. Metalls
4. Papers
5. Plàstics
6. Vidre
7. Guix
TOTAL estimació

0,070
0,040
0,110

0,00

TAULA A2
V
m³ Volum de
Residus

PESOS I VOLUMS SEGONS

TIPOLOGIA

DE

RESIDUS

A.1.: RCDs Nivell I
1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ
Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
X 17 05 04
17 05 06
Fangs de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06
17 05 08
Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 17 05 07

Tractament
Sense tractament esp.
Sense tractament esp.
Sense tractament esp.

Destí
Restauració / Abocador
Restauració / Abocador
Restauració / Abocador

Quantitat
0,00
0,00
0,00

A.2.: RCDs Nivell II
Tractament

RCD: Natura no pètria

X
X
X
X
X

X

X
X

1. Asfalto
17 03 02
2. Fusta
17 02 01
3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11
4. Papel
20 01 01
5. Plástico
17 02 03
6. Vidrio
17 02 02
7. Yeso
17 08 02

Destí

Quantitat

Barreges bituminoses diferents de les del codi 17 03 01

Reciclat

Planta de reciclatge RCD

25,92

Fusta

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

20,74

Coure, bronze, llautó
Alumini
Plom
Zinc
Ferro i acer
Estany
Metalls barrejats
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

Reciclat
Reciclat
Gestor autoritzat RNPs

1,30
0,00
0,39
0,00
19,05
0,00
0,00
0,00

Paper

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

1,56

Plàstic

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

7,78

Vidre

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

2,59

Materials de construcció a partir de guix diferents dels del codi 17 08 01

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

1,04

Reciclat
Reciclat
Reciclat

Tractament

RCD: Natura pètria

Destí

Quantitat

1. Sora, grava i altres àrits
01 04 08
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07
Residus de sorra i argila
X 01 04 09

Reciclat
Reciclat

Planta de reciclatge RCD
Planta de reciclatge RCD

0,00
20,74

2. Formigó
X 17 01 01

Reciclat /Abocador

Planta de reciclatge RCD

62,21

Reciclat
Reciclat

Planta de reciclatge RCD
Planta de reciclatge RCD

97,98
84,76

Reciclat /Abocador

Planta de reciclatge RCD

97,20

Formigó

3. Maons , rajoles i altres ceràmics
Maons
X 17 01 02
Teules i materials ceràmics
X 17 01 03
Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el
X 17 01 07
codi 1 7 01 06.
4. Pedra
X 17 09 04

RDCs barrejats diferents dels dels codis 17 09 01, 02 i 03

RCD: Potencialment perillosos i altres
1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residus biodegradables
Barreja de residus municipals

2. Potencialment perillosos i altres
Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's)
X 17 01 06
17 02 04
Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles
17 03 01
Barreges bituminoses que contenen quitrà d'hulla
17 03 03
Quitrà d'hulla i productes enquitranades
17 04 09
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses
17 04 10
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres SP's
17 06 01
Materials d'aïllament que contenen Amiant
17 06 03
Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses
17 06 05
Materials de construcció que contenen Amiant
17 08 01
Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's
17 09 01
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri
17 09 02
Residus de construcció i demolició que contenen PCB's
17 09 03
Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's
17 06 04
Materials d'aïllaments diferents dels 17 06 01 i 03
17 05 03
Terres i pedres que contenen SP's
17 05 05
Fangs de drenatge que contenen substàncies perilloses
17 05 07
Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses
15 02 02
Absorventes contaminats (draps,…)
13 02 05
Olis usats (minerals no clorats de motor,…)
16 01 07
Filtres d'oli
X 20 01 21
Tubs fluorescents
16 06 04
Piles alcalines i salines
16 06 03
Piles botó
X 15 01 10
Envasos buits de metall o plàstic contaminat
08 01 11
Sobrants de pintura o vernissos
14 06 03
Sobrants de dissolvents no halogenats
07 07 01
Sobrants de desencofrants
15 01 11
Aerosols buits
16 06 01
Bateries de plom
13 07 03
Hidrocarburs amb aigua
X 17 09 04
RDCs barrejats distints codis 17 09 01, 02 i 03

Reciclat

25,92
Tractament

Reciclat /Abocador
Reciclat /Abocador

Dipòsit seguretat
Tractament Fco-Qco
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Tractament Fco-Qco
Tractament Fco-Qco
Dipòsit seguretat
Dipòsit seguretat
Dipòsit seguretat
Tractament Fco-Qco
Dipòsit seguretat
Dipòsit seguretat
Dipòsit seguretat
Reciclat
Tractament Fco-Qco
Tractament Fco-Qco
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament
Dipòsit/Tractament

Destí
Planta de reciclatge RSU
Planta de reciclatge RSU

Gestor autoritzat RPs

Gestor autoritzat RNPs

Gestor autoritzat RPs

Restauració / Abocador

Quantitat
0,00
0,00

0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,41
0,00
0,00
19,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,41
1,04

ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDs (càlcul sense fiança)

Tipologia RCDs
A1 RCDs Nivell I
Terres i petris de l'excavació
A2 RCDs Nivell II
RCDs Natura Pètrea
RCDs Natura no Pètrea
RCDs Potencialment perillosos

Estimació (m³)

Preu gestió en
Planta / Abocador /
Pedrera / Gestor
(€/m³)

Import (€)

0,00

4,00

0,00

0,0000%

259,20
76,10
81,79

10,00
10,00
10,00

2.592,00
760,98
817,92

6,5117%
1,9118%
2,0548%
10,4783%

0,00
0,00
39,81

0,0000%
0,0000%
0,1000%

Ordre 2690/2006 CAM considera un límit mínim del 0,2% del pressupost de l'obra

B.- ALTRES COSTOS DE GESTIÓ
B1.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell I
B2.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell II
B3.- % Pressupost de l'obra per costos de gestió, lloguers, etc…

TOTAL PRESSUPOST PLA GESTIÓ RCDs

4.210,71

% del pressupost
d'Obra

10,5783%

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Condicions
generals

prèvies

addicionals

al

Plec

de

condicions

tècniques

Tenen
caràcter
de
condicions
tècniques
particulars
les
especificacions que es detallen tant en els escrits previs a cada
capítol del Pressupost, com en la definició de cada partida, així
com en el contingut de la Memòria Constructiva.
Qualsevol altre consideració de caràcter econòmic, administratiu o
tècnic contingut en aquest Plec de Condicions, només serà
d'aplicació en allò que ampliï i no contradigui les disposicions
abans esmentades.

Ajuntament de Salou (Tarragonès)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- Prèviament a l'execució de les partides d'obra La Direcció facultativa podrà
demanar mostres dels materials a emprar i del conjunt constructiu per tal d'avaluar
la qualitat dels mateixos. A més dels corresponents certificats i homolgacions.
- Qualsevol treball haurà de disposar del vist i plau de la D.F. amb anterioritat a
la seva execució.
- L'empresa constructora
l'execució de la mateixa.

haurà

d'assignar

un

encarregat

a

peu

- El contractista es farà càrrec de les obres i serveis que
l'execució de l'obra, a més, de mantenir els serveis existents.

d'obra

durant

malmeti

durant

- La direcció facultativa podrà sol.licitar al constructor la realització d'assajos
de control de qualitat dels materials per un valor de l'1% del pressupost
d'execució material. Serà necessaria la presentació de tots els originals dels
assajos de qualitat exigits prèvia a la recepció de l’obra, essent condició
indispensable per a procedir a la seva formalització.
- Els amidaments en kg es certificaran en relació a les seccions teòriques, estant
inclosos en el preu de partida les mermes corresponents a retalls, solapaments,
minves, potes, etc..
- Els amidaments en volum es certificaran en relació als volums de projecte i la
topografia teòrica del terreny.
- Els amidaments en superficie es certificaran en ralació a la superficie realment
executada.
- Serà condició necessària per la recepció de l’obra la neteja de la mateixa,
entesa no com a obra sinó com a edifici. El grau de neteja serà el necessari per al
complert ús de l’edifici.
- No s’abonarà cap diferència d’amidament sense la prèvia comunicació per escrit
per part del contractista principal de l’obra
- El preu de les partides contradictòries s’establiràn en base a rendiments i
similituds de partides de la base de preus vigent de l’Institut Tecnològic de la
Construcció de Catalunya- ITEC.
- Caldrà aportar, per part del contractista, tota la documentació necessària per la
legalització de les instal·lacions; butlletins, proves d’estanqueïtat, certificats,
projectes de legalització, així com els projectes AS BUILT, de totes les
instal·lacions. Es reservarà un import corresponent al 10% de les partides d’obra a
que fa referència aquesta documentació, que no es certificarà fins a la presentació
i acceptació de l’esmentada documentació per part de la Direcció Facultativa.
- Al finalitzar l’obra, serà condició necessària per la recepció d’obra, deixar a
l’obra 5 m2 de material de cada tipus de revestiment utilitzat a l’obra, així com
la referència escrita del material, marca comercial, nº de fabricació i codi de
remesa dels materials que correspongui.

Josep Mª Ferran Mercadé
Arquitecte Municipal
27/05/2019

CONDICIONS GENERALS
Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin
modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's
l'esmentat document.
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva
col·locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions
i d'obres accessòries i depenents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest
Plec, es tindrà en compte el que indiqui el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección
General de Arquitectura (Actualitzat).
Aquest Plec està constituït pels següents capítols:
0. GENERALITATS
0.1. Documents del projecte.
0.2. Obligacions del contractista.
0.3. Compliment de les disposicions vigents.
0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista.
0.5. Despeses a càrrec del Contractista.
0.6. Replanteig de les obres.
0.7. Materials.
0.8. Obres provisionals.
0.9. Abocadors.
0.10. Explosius.
0.11. Servituds i serveis afectats.
0.12. Preus unitaris.
0.13. Partides alçades.
0.14. Termini de garantia.
0.15. Conservació de les obres.
0.16. Disposicions aplicables.
0.17. Existència de tràfic durant l'execució de les obres.
0.18. Interferència amb altres Contractistes.
0.19. Existència de servituds i serveis soterrats.
0.20. Desviaments de serveis.
0.21. Mesures d'ordre i seguretat.
0.22. Abonament d'unitats d'obra.
0.23. Pis de mostra.
0.24. Control d'unitats d'obra.
1. ENDERROCS
1.1. Definició.
1.2. Execució de les obres.
1.3. Mesurament i abonament.

0. GENERALITATS
0.1. Documents del Projecte.
El present Projecte consta dels següents documents: Document no. 1: Memòria i Annexos;
Document no. 2: Plànols; Document no. 3: Plec de Condicions Facultatives; i Document no. 4:
Pressupost. El contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria.
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són
d'obligat compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en
cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de
Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus no. 1
i Pressupost total.
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per
la Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre
de Preus no. 2.
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la
Propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació
que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del
Contracte, per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de
Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus
de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors,
distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació justificació de
preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents
informatius del Projecte.
En cas de contradicció entre
contingudes en el Capítol II del
aquestes últimes. En qualsevol
Tècniques Generals contingudes en

els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars,
present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en
cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions
el Capítol I del present Plec.

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de
ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director
quedin suficienment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el
Contracte.
0.2. Obligacions del Contractista
El Contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les Clàusules
5 i 6 del Plec de clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de
l'Estat.
En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regirà pel que disposen les
clàusules 7,8 i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista
està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació.
El personal del Contractista colaborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment
de les seves funcions.
0.3. Compliment de les Disposicions vigents
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals".
Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització
d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi
de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que,
directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte.
0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista.
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i
la clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats
fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El
Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs

i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants,
fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització
les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules
Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal
fi.
0.5. Despeses a càrrec del Contractista.
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec
o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
instal·lacions, ferramentes, etc.
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot
deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per subministrament d'aigua i
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o
impostos de presa. comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i
zones confrontades, afectades per les obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis afectats.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus
unitaris Contractats.
- Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimètrica
provisional de protecció de característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi
romandrà fins que la Propietat ordeni la seva retirada.
0.6. 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. Haurà de
materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri
necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma
d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista.
0.7. Materials
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions:
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de
l'autorització expressa del Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la
Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula
60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren
com a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació
d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a
un nou preu unitari.
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es
farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es
presentin.
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant
pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha
estat aprovada pel Director.
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les
Obres, de qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de
Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa de les definides a
la normativa d'obligat compliment.
0.8. Obres Provisionals
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els
accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que
rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres
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Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el
contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en
cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte.
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les
obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar
o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per
accessos i circulació del personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de
circulació.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del
Contractista.
0.9. Abocadors
Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització
d'abocadors així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del
Contractista.
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del
preu unitari que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada
justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar
modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra
corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els
documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport.
Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu
de sobre preu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte.
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut
de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens,
etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del
present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret
a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.
El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la
condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de
l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per
considerar-se incloses en els preus unitaris.
0.10. Explosius
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes,
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les
instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra.
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització
d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria
d'explosius i execució de voladures. La Direcció podrà prohibir la utilització de determinats
mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix
al Contractista de la responsabilitat dels danys causats.
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic
del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en
qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. En tot cas, el Contractista serà responsable
dels danys que derivin de la utilització d'explosius.
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica amb
retroexcavadora o martell picador no seran objecte de sobre preu, i s'abonaran al preu únic
d'excavació.
0.11. Servituds i Serveis Afectats
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec
de Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds
relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols
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Malgrat tot, 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
seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a
l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus
no. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de
Clàusules Administratives Generals".
0.12. Preus Unitaris
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus no. 1, serà el que s'aplicarà als
mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus no. 1 inclouen sempre, llevat
de prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la
descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon
d'extracció, etc.), transport, pastat, manipulació i utilització de tots els materials usats
en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions
normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos
indirectes.
La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus no. 2 són d'aplicació
exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels
preus en lletra del Quadre no. 1, per les unitats totalment executades, per errades i
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus no. 2.
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la
Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals
i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels
materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número 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 caps no podran
argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han
fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un document
fonamentalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que
figura en els corresponents Articles del present Plec, no és comprensió dels conceptes que
comprèn la unitat d'Obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris
per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent.
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o
complementàries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es
consideren necessàries a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu
de sobre preu del Contracte.
0.13. Partides Alçades
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars,
en els Quadres de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al
Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula
52 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". Pel que respecta a les partides alçades
"a justificar"
en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons factura de les
Companyies distribuïdores afectades.
0.14. Termini de Garantia
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció
Provisional llevat que en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui
expressament aquest termini.
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de
recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contracta de
l'Estat.
0.15. Conservació de les Obres
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guardaria de les obres,
neteja, acabats, entreteniment i 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 sota el mateix Contracte.

A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22
del "Plec de Clàusules Administratives Generals".
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les Obres fins a la
recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del
Contractista.
Seran 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 en el càlcul de les seves
proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les
assegurances que sigui convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances
contra incendis i actes de vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses
en el concepte de guardaria a compte del Contractista.
0.16. Disposicions aplicables
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran
d'aplicació totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que
hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions
Descrites en l’Annex de Normativa Vigent.
També es complirà 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 complement de diverses
normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives.
0.17. Existència de Tràfic durant l'execució de les obres d'Urbanització i Edificació.
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista
programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui
motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i
per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del
Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això 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 com a
l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris.
0.18. Interferències amb altres Contractistes.
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les
obres, sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser
execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista
complirà les ordres de la Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades
unitats d'obra totalment acabades, per tal 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 en els preus del Contracte i no
podran ser en cap moment, objecte de reclamació.
0.19. Existència de servituds i serveis existents.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de
qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui
l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el
Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de
manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de
Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà
les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus
unitaris i no podran ser objecte de reclamació.
0.20. Desviament de Serveis.
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que
disposi, o mitjançant la visita als serveis, si es 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 últim cas, consideri
necessari modificar.
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran
mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el
Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses

corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les
factures.
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la
col·laboració del contractista, aquest haurà de prestar l'ajut necessari.
0.21. 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 constructor serà únicament i exclusivament
el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui
tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el
Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre
accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligació del
Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort
dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.
0.22. Abonament d'Unitats d'Obra.
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb
el Quadre de Preus nº 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En
el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o
treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte
funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà
inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre preu. La ocasional
omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de
reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del
contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la
normativa d'obligat compliment.
0.23. Pis de mostra.
Per compte del Contractista es farà un habitatge de mostra (el triat per la Direcció
Facultativa), que haurà de ser totalment acabat, en el moment que s'hagi executat la meitat de
l'import de l'obra contractada. El Contractista inclourà l'esmentat concepte al preceptiu
Programa de treballs.
0.24. Control d'unitats d'obra.
Per compte del Contractista i fins a l'u per cent (1%) de l'import del pressupost, segons la
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de
l'Estat, abonarà les factures del laboratori, dictaminat per la Propietat per a la realització
del control de Qualitat, segons l'esquema aprovat per la Propietat i d'acord amb la Direcció
Facultativa.
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa,
prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres o Serveis Tècnics de la Propietat,
d'acord amb el següent esquema de funcionament;
- A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o
reduir el nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats.
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les
Obres, a l'Arquitecte Codirector, als Serveis Tècnics de la Propietat i a l'Empresa
Constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de
poder prendre les mesures necessàries amb urgència.

1. ENDERROCS
1.1. Definició
Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que
obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne
l'execució.
La seva execució inclou les operacions següents:
- enderrocament o excavació dels materials.
- retirada dels materials resultants als abocadors, d'utilització o d'amàs definitiu.
Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb
indicació expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de
l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada.
L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa.
1.2. Execució de les Obres
Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes
operacions i a les estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui
designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs
i la forma de transport amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa de l'Obra.
1.3. Mesurament i Abonament
Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada
d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de projecte i de direcció
facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o
indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials, operacions
necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element que pugui
obstaculitzar l'execució de les obres.
La partida d'abonament íntegre contemplarà la possible existència
enterrades, així com els increments de cost d'aquesta fonamentació.
Encara que en cap document del Projecte
informatives de la Memòria siguin inexactes,
l'hora de calcular l'import de la proposició
les incidències sobre elements enterrats des
que regeix sobre el Contracte.

de

fonamentacions

figuri el concepte esmentat o que les dades
s'entén que el Contractista ho ha de comprovar a
econòmica. La Direcció de les Obres interpretarà
del punt de vista del principi de risc i ventura

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que
consideri de possible utilització o d'algun valor en els llocs que els assigni el Facultatiu
Director de l'Obra.
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques que s'haguessin
enderrocat per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives.
Les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de preus núm. 1, com si es tractés d'obres de
nova construcció.
2. MOVIMENTS DE TERRES
Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques,
necessàries per a l'execució de l'obra.
Aquestes operacions son:
Neteja del terreny
Explanacions, desmunts i buixardats
Replens i terraplens
Excavació de rases i pous
Transport de terres a l'abocador
Replanteig definitiu
Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d'edificació a
enderrocar que apareixi.
2.1. Neteja del terreny
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres,
soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable.
La seva execució inclou les operacions següents:

- Excavació dels materials objecte de l'esbrossada
- Retirada dels materials objecte de l'esbrossada.
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el
particular inclouen els corresponents documents del projecte.
Execució de les obres:
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar dany en les estructures existents, d'acord amb el
que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu Encarregat de les Obres, que designarà i
marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.
Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es
procurarà que els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan
sigui necessari evitar danys a d'altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc
progressivament.
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa
aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al
que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres.
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es
tallaran en trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat,
separats dels munts que cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà superior
a 3 m. (tres metres), si ho permet el tronc.
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants
de les zones pròximes a les obres. Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades
topogràfiques de qualsevol classe serà fet malbé o desplaçat fins que un agent autoritzat hagi
referenciat d'alguna altra manera la seva situació o aprovat el desplaçament.
Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada:
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord
amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres.
El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també
les possibles excavacions i replens motivats per existència de sòls inadequats que, a judici
del director de les Obres, sigui necessari eliminar per a poder endegar els treballs de
fonamentació.
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i
estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs
en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit al
Quadre de Preus núm. 1 i que en cap cas podran ésser objecte d'increment del preu del
contracte. Es considerarà que les dades contingudes a la Memòria tenen únicament valor
informatiu i que llur inexactitud no pot ésser objecte de reclamació.
Mesurament i abonament
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i
preparats.
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials i totes les operacions
esmentades en l'apartat precedent i definides en el Quadre de Preus núm. 1. Simultàniament a
les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal.
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran en les zones que indiqui la
Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes.
El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs en els preus
unitaris del Contracte.
2.2. Explanacions, desmunts i buixardats
Definicions :
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o replè necessàries per a nivellar les zones
on hauran d'asseure's les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes
provisionals o definitives, a mes del transport dels materials remoguts als abocadors o lloc
d'utilització.
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos
en els plànols d'obra.
Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides en els plànols de construcció per
l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres
utilitzacions.

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa,
s'executaran els treballs que ordeni la Direcció de les Obres, i es consideraran inclosos en
els preus d'excavació.
En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici
del Director de les Obres els materials no són aptes per a la formació de terraplens, es
transportaran a l'abocador, no essent possible que un increment de distància en el transport
sigui motiu de sobre-preu. El Director de les Obres, podrà autoritzar el fet d'abocar
materials a determinades zones baixes de les parceles, assumint el Contractista l'obligació
d'executar els treballs d'estesa i compactació sense reclamar compensació econòmica de cap
mena.
El replè de parceles definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de
desmunt, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives.
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar les obres, estaran
inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de
capacitat portant necessàries el Director de les Obres podrà ordenar una excavació addicional,
que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a
qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic
definit d'excavació.
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.
No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin
fixat en aquest Projecte.
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi
d'excavar.
S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades
i consolidades, segons el que es preveu en aquestes Condicions.
En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús
resultants dels despreniments o per qualsevol motiu, s'hauran de omplir amb el mateix tipus de
material, sense que el Contractista rebi per això cap quantitat addicional, així com la
realització del buixardat, sense increment de cost.
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista
s'atindrà al que decideixi el Facultatiu Director, sense ajustar-se a allò que, a efectes de
valoració del Pressupost, figuri en els pressupostos parcials del Projecte.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses
indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: instalacions, subministrament i consum
d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota
mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.
Si el Contractista amb l'aprovació de la Propietat, executés menor volum d'excavació que al
que hauria de resultar de les prescripcions fixades, solament es considerarà d'abonament el
volum realment executat.
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen
en el concepte ampli d'excavació en tot tipus de terreny objecte del preu definit.
Buixardats
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi
d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l'explanació, desmunt, buidat o replè.
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les
explanacions, refinament de talussos en els desmunts i terraplens, neteja i refinat de cunetes
i explanacions, en les coronacions de desmunts i en el començament de talussos. Les operacions
de buixardats es consideren incloses al preu de moviment de terres per indicar-se expressament
en el present Plec.

2.3. Replens i Terraplens
Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i
compacten uns forats, es fan talussos, es nivellen terrenys o es porten a terme obres
similars.
Les diferents capes o zones que els componen són:
Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny.
Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació.
Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm.
L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà pel facultatiu encarregat, en
funció de les característiques del material a compactar en el tipus d'obra.
El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del
Facultatiu Director, que solament la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista
obtingui la compactació requerida, al menys del mateix grau, que amb l'equip proposat pel
Facultatiu encarregat.
El fonament del replè es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de
discontinuïtat evitables. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix
uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el
seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de
característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se
convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi
comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui
autoritzada la seva estesa pel Facultatiu Encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi
reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent.
Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats en el seu
perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs.
Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent de les excavacions, el preu del
replè inclourà la càrrega, compactació i transport.
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació,
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, nivellació i cànon de préstec
corresponent.
El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel.les a fi
d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs en parcel.les, en cap cas
podrà rebaixar el terreny de les parcel.les per sota de les cotes de les voreres més pròximes.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al
polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol
distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del
terraplè. El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i
llicències que siguin necessàries i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a
l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat
dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri del Director
de les Obres, i no podrà ser objecte de sobre-preu, abonant-se a l'únic preu de replè definit
al Quadre núm. 1.
2.4. Excavació de Rases i Pous.
La unitat
les rases
xarxes de
fonaments

d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir
definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les
serveis definits en el present Projecte, així com les rases i pous necessaris per
o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes
del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les
Obres.
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol
tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al
preu únic definit d'excavació.
El preu de les excavacions comprèn, també, els
que siguin necessàries i el transport de les
Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és
evitar les operacions d'apuntalament, però
d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà
mesurament teòric dels Plànols del Projecte.

apuntalaments i excavacions saltejades a trams
terres a l'abocador a qualsevol distància. La
possible, l'execució de sobre-excavacions per
els volums sobre-excavats no seran objecte
per metres cúbics excavats, d'acord amb el

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els
materials, maquinària, mà d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de

tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin, els transports dels productes
extrets al lloc d'ús, dipòsits o abocador, indemnitzacions que calguin i arranjament de les
àrees afectades.
Serà d'aplicació, en l'excavació de rases i pous, l'advertit
excavacions esmentades en l'article 2.4 del present Plec.

sobre

els

preus

de

les

Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, independentment d'haver-se
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran inclús amb mitjans manuals per no
fer malbé aquestes instal.lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones
condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal.lacions elèctriques,
telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el
Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les
definides en el projecte, no serà causa de nova definició de preu.
2.5. Transport de Terres a l'abocador
Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari
indesitjables, els carregarà i els transportarà el Contractista fins l'abocador. S'entén que
en totes les partides enunciades resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a
l'abocador dels materials indesitjables.
2.6. Replanteig definitiu
Definició: El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar
al terreny les dades expressades en la Documentació Tècnica de l'Obra que s'ha de realitzar.
El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que
concurreixin en l'anivellació del terreny.
El Contractista està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris
per aquestes operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal
necessari.
El
Contractista
vigilarà,
conservarà
i
respondrà
de
les
estaques
responsabilitzant-se de qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements.

o

senyals,

Acta de Replanteig: Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta que signaran per
triplicat el Constructor, l'Arquitecte Director de les Obres i el representant de la
Propietat, acordant l'inici de l'obra.
El Constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'acta de
replanteig, per a començar l'execució de les obres.

Josep Mª Ferran Mercadé
Arquitecte Municipal
27/05/2019
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1.1

TIPUS D´OBRA

LOT 1- ENDERROC DE L’HOSTAL BONA ESTADA, ADOSAT A L’ESGLÈSIA STA. Mª DEL
MAR
LOT 2- ADEQUACIÓ DE L’ESPAI RESULTANT PER A L’ÚS PÚBLIC
1.2. EMPLAÇAMENT
Les obres es situen al C/Ponent nº 11.
1.3. SUPERFÍCIE CONSTRÜIDA
La superfície construïda existent d’actuació d’enderroc és de 576 m2.
La superfície de pavimentació de l’adequació per a l’ús esdevé de 230 m2.
1.4. PROMOTOR
El promotor de les obres es l´Ajuntament de Salou
1.5. ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE D´EXECUCIÓ
Aquesta memòria valorada ha estat redactada pel Serveis Tècnics Municipals

1.6. TECNIC REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Aquest estudi ha estat redactat pel Serveis Tècnics Municipals
1.7. PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL
El Pressupost execució material és de:
LOT 1- 39.805,16 €
LOT 2- 33.445,04 €
El Pressupost d’execució de contracta, que inclou el 19 % en concepte de
despeses generals (13%) i benefici industrial (6%), més el 21 % d’IVA
1.6. PRESSUPOST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
El Pressupost execució material de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és de:
LOT 1. 1.406,49 €.
LOT 2.
937,66 €
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COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
2.1 INTRODUCCIÓ
2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
2.5 PRIMERS AUXILIS
2.6 NORMATIVA APLICABLE

2.1 INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos
d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora
per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb
el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció.
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 inclós a l'anex 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 inminent 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).
2.2 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)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
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
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels
mitjans auxiliars
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
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de
matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del periode de temps
efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del
treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i
treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de
feina o activitat que es realitzi a l'obra o aprop 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'encomenar les feines

3

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que
només els treballadors que hagin rebut informació suficient i
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic

4

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les

distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el
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
preten 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.

2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut
aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o 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 repercusions 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...).
2.3.1 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
2.3.2 TREBALLS PREVIS
- 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)

2.3.3 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 de runes
2.3.4 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
2.3.5 FONAMENTS
- 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
- 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)
2.3.6

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

2.3.7

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
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions químiques)
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)
2.3.8

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)

2.3.9

REVESTIMENTS I ACABATS
- 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
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions químiques)

2.3.10 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
Sobreesforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes

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

QUE

IMPLIQUEN

RISCOS

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 ionizants 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 subacuàtic
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10 Treballs que requereixin
prefabricats pesats.

muntar

o

desmuntar

elements

2.4 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...).
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 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
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
2.4.2

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 davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs
amb perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització
d'equips de subministrament d'aire

2.4.3

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el
tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís
protegit pel pas de vianants. El tancament ha 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 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)

2.5 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 lista amb els telèfons
i adreces dels centres asignats per a urgències, ambulàncies, taxis,
etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

2.6 NORMATIVA APLICABLE
(En negreta les que afecten directament a la construcció)
Data d'actualització:18/12/1997
- 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
· 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)
d 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
Correcció 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 31de 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)
Instrucción 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)
Normas complementarias del Reglamento sobre
trabajos con riesgo de amianto

seguridad

de

los

- 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
- 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. Normasa 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)
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