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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 

 

 
 



1. OBJECTIU 
 
L’objectiu del present projecte és la descripció de les obres necessàries per  procedir a 
petites actuacions de millora viària en els vials laterals de la carretera N-260, en el 
tram de l’Arengada de Vilafant.      
 

2. PROMOTOR I REDACTOR 
 
El document “PROJECTE DE MILLORA VIÀRIA DELS VIALS LATERALS DE LA N-260 EN 
EL TRAM DE L’ARENGADA” de Vilafant el redacten els Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
de Vilafant amb N.I.F. nº P-1723500-C i seu social a la plaça de l’Ajuntament nº 1 del 
mateix municipi, codi postal 17740.  
 
L'equip redactor d'aquest document està format per Lluís Gratacós i Soler, Arquitecte; 
Jaume Pagés Oliveras, Arquitecte Tècnic i Lluís Colomer, delineant i inspector d'obres.  
 

3. CONDICIONS URBANÍSTIQUES 
 
Planejament general: Pla General de Vilafant 
  Aprovació definitiva: 21 d’abril de 1999 
  Publicació al DOGC: 12 de juliol de 1999 
  Publicació text refós: DOGC del 14 de juny de 2005 
 
Classificació: Sòl urbà consolidat.  
Qualificació:  Sistema viari 
   
“Art. 1 Sistema viari. (1) 
 
1.- Comprèn el sòl que es destina a vies per a la circulació de vehicles i persones, bé siguin proposades 

per aquest Pla General, procedents de situacions i plans Parcials anteriors no modificats pel Pla, o 
resultants del desenvolupament urbà que es produeixi segons les previsions d'aquest Pla General. 

 
2.- Constitueixen un sistema general viari el conjunt de la xarxa de carreteres de la “Red de Interés 

General del Estado” que en el cas del municipi de Vilafant comprén diferents trams de la N-II i de la 
N-260, així com les seves variants. 

 
 El sòl comprés entre aquestes carreteres i la línea d’edificació tindrà la consideració de no urbà a 

efectes de la legislació de carreteres i cualsevol actuació en aquest àmbit, haurà de disposar de la 
corresponent autorització del Ministeri de Foment. 

 Es prohibeix la publicitat visibe des de la Zona de Domini Públic de la carretera d’acord amb l’article 
24.1 de la Llei 25/1998 de carreteres. 

 
3.- Es consideren elements integrants de les vies de circulació, les calçades per a vehicles rodats, les 

voreres, els espais d'estacionament que formen part de les calçades, les voreres i carrers peatonals, les 
illetes i àrees lliures de protecció i les reserves per a ampliació de vials existents. 

 



 Les àrees de circulació peatonal i les àrees lliures de protecció es consideren en alguns casos incloses 
en els sistemes de Parcs i Places (5) o d'Àrees de protecció i Servitud (3), per causa del seu volum i 
altres qualitats que fan més idònia aquesta consideració. 

 
4.- La precisió de les alineacions de les vies que el Pla General proposa en sòl no urbà es farà en els Plans 

Parcials o Especial i Projectes d'Urbanització que desenvolupin l'ordenació d'aquest sòl. Quan es tracti 
d'una via l'eix de la qual és línia de separació entre dos sectors, la precisió de les seves alineacions 
haurà de fer-se en el Pla Parcial del primer sector que s'ordeni, malgrat que l'obligació de la seva 
execució la comportin els dos sectors contigus. 

 
 Quan es tracti de l'execució d'un element viari independentment de la urbanització del seu entorn, les 

seves alineacions podran precisar-se mitjançant el Pla Especial i el corresponent Projecte 
d'Urbanització i en tots els casos caldrà l’avaluació de l’impacte ambiental i un estudi detallat de la 
seva conveniència. 

 
 En la precisió d'alineacions es mantindran les amplades de les vies que especifica aquest Pla General i 

les modificacions del traçat degudes a ajustaments de la topografia, límits de propietat, línies 
d'edificació existents, no disminuiran l'amplada ni la capacitat de servei de la via. Les amplades 
mínimes fixades per aquest Pla són les que segueixen:  

vials principals (sistemes generals)   15m. 
vials interiors de les urbanitzacions (sistema local) 12m. 

Aquestes amplades únicament podran ésser disminuïdes en casos molt justificats per connexions amb 
zones edificades de vialitat més estreta o en casos que donin servei a poques parcel·les.   

 
5.- Règim de les vies públiques i del seu entorn: 

En la projecció, construcció, conservació, finançament, ús i explotació de les carreteres (autopistes, 
autovies i carreteres) s'observarà allò disposat en la Llei-51/1984, de 19 de desembre, la llei 7/1993 de 
30 de setembre de carreteres de la Generalitat i l'article 106 del decret 1/90 de la Generalitat, així com 
les servituds que generen.” 
 

4. ESTAT ACTUAL 

Entorn 

 
L’actuació contemplada en aquest document s’ubica en el tram de l’Arengada més 
proper a Figueres, situat a la cruïlla entre els vials laterals de la carretera N-260 i el 
carrer Albera per la banda nord i l’esmentada carretera i el carrer Navata per la banda 
sud. Es tracta d’un tram de sòl urbà original dels anys seixanta i setanta, amb 
edificació consolidada d’edificacions en planta baixa i pis disposades entre mitgeres. 
Les plantes baixes estan, majoritàriament, ocupades per comerços. En aquest tram la 
carretera d’Olot es converteix en un eix urbà d’entrada i sortida a la capital de 
comarca.  

Àrea d'actuació 

 
El terreny on es planteja l'actuació es destina a carrer públic. Disposa de paviment de 
calçada i vorera i de tots els serveis urbans: clavegueram, enllumenat públic, aigua 
potable i subministrament elèctric. El terreny presenta una lleugera pendent 
descendent en sentit est. La secció transversal respon a una tipologia amb la calçada 
central de la carretera, mitjana enjardinada a banda i banda, calçades laterals i 
voreres en contacte amb les edificacions.   



5. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 
 
Aquesta àrea presenta una notable activitat de petit comerç, cosa que comporta una 
mobilitat de vehicles i persones. Per aquest motiu l’Ajuntament de Vilafant té interès 
en procedir a una millor ordenació de l’espai públic de manera que sigui més segur, 
funcional i qualificat. En aquest context de millora de l’accessibilitat i de la imatge 
urbana d’un espai tant visible i concorregut s’emmarca la voluntat de procedir a la 
ordenació d’aquest àmbit.   
 

6. PROPOSTA 

Criteris generals 

 
Les actuacions contemplades en aquest document preveuen la millora de la ordenació 
urbana d’aquest tram de l’espai públic per tal d’assolir, com s’ha dit, una major 
seguretat per a vehicles i persones i, també, millorar la imatge d’aquesta zona. En 
concret es tracta de la confecció de voreres, illetes, passos adaptats, enjardinament i 
senyalització.  
 
Criteris constructius 
 
A la banda nord, en el vial lateral de la N-260,  al cruïlla amb el carrer albera es 
projecta una nova illeta central per tal d’ordenar millor el trànsit d’entrada i sortida i 
millorar la seguretat de la cruïlla. Aquesta actuació es completarà amb l’obertura d’un 
nou accés al vial lateral en l’indret contigu al terme municipal de Figueres, consistent 
en la supressió de la mitjana de separació.  
 
A la banda est, les actuacions son més extenses i complexes. Així es preveu el 
soterrament dels contenidors de recollida de residus i la formació d’una vorera 
paral·lela a la zona enjardinada que separa de la carretera. A la cruïlla amb el carrer 
Navata, es preveu completar la vorera de la cantonada amb un espai enjardinat 
central i la formació dels passos adaptats per a vianants que garanteixin tots els 
itineraris. L’actuació per adaptar els passos de vianants es completa amb el més 
propera al carrer Tarabaus.      
 
En tots els casos, l’obra civil es completarà amb la senyalització viària, vertical i 
horitzontal, i l’enjardinament corresponent.   
 

7. SUPERFÍCIES  

 
Les actuacions referides en aquest document es desenvolupen en un àmbit que ocupa 
una superfície aproximada de 625 m2. 
 



8. DESCRIPCIÓ DELS CAPÍTOLS D’OBRA 

Enderrocs 
 
Prèviament a l’inici de les obres de formació de voreres es procedirà a la 
neteja del terreny i a la retirada de la terra vegetal. Caldrà classificar cada 
material d’enderroc per tal complir amb la normativa vigent de gestió de 
residus.  

Instal·lacions i serveis urbans  
 
Es retiraran els serveis afectats per les obres d’urbanització i es mantindran 
les instal·lacions i els serveis aeris o soterrats no afectats per les obres. En el 
cas des serveis que calgui ampliar o completar es realitzaran les oportunes 
connexions o substitucions. Les actuacions concretes s’especifiquen en la 
descripció de cada servei.  

Replanteig  
 
Prèviament a l’inici de les obres es procedirà al replanteig general de les 
actuacions. En una primera fase es marcaran els eixos principals de les 
voreres i vials i es col·locaran les oportunes estaques de referència que hauran 
de mantenir-se durant tot el període de les obres. Es comprovaran, de forma 
precisa, les amplades i pendents per tal que no esdevinguin problemes 
d’evacuació d’aigües. Prèviament a l’inici de la col·locació d’arquetes i caixes 
serà imprescindible procedir al replanteix d’aquests elements atès que la seva 
correcta situació afectarà significativament a la imatge del paviment acabat.  

Paviments  
 
Com a pas previ a l’execució dels paviments cal realitzar una excavació en 
caixa d’una profunditat tal que permeti donar a la secció de cada vorera de 
nova formació els pendents transversals fixats en cada cas.  
 
Les voreres presentaran un pendent transversal del 2% evacuant les aigües cap 
a la calçada. El motiu d’aquest pendent és assegurar l’evacuació de les aigües 
pluvials evitant que entrin a les parcel·les i complir amb els criteris 
d’accessibilitat que exigeix com a màxim un 2% de pendent transversal per no 
dificultar la circulació de vianants. 
 
Fetes aquestes consideracions es procedeix a la descripció del procés 
constructiu del paviment. 
 
Les voreres es formaran amb peces prefabricades de formigó premsat tipus 
“panot” amorterades sobre base de formigó i subbase. En la zona dels guals 
adaptats, prèvia demolició dels paviments existents, es procedirà a executar-



los de la mateixa manera que els nous paviments. Col·locades les vorades, 
rigoles, voreres i paviments, es procedirà a la col·locació de la senyalització 
vertical i la renovació de la jardineria, per finalitzar amb la pintura vial 
horitzontal.  
 
Les amplades, pendents i característiques de les calçades i voreres es troben 
definides en els plànol corresponent. 
 

9. PRESSUPOST 
 
D’acord amb la tipologia, característiques, la situació de les obres contemplades en el 
present document i l’aplicació de preus en les partides d’obra segons el detall que es 
recull en l'apartat corresponent, el pressupost és el que segueix: 
 
Pressupost d'execució material   43.833,42 euros 
13% despeses generals      5.698,34 euros 
6% benefici industrial      2.630,01 euros 
Base imposable     52.161,77 euros 
21% IVA      10.953,97 euros 
Total pressupost per contracte   63.115,74 euros 
 
El pressupost  de contracta de les obres descrites en el present document puja la 
quantitat de SEIXANTA-TRES MIL CENT QUINZE euros amb SETANTA-QUATRE 
cèntims. 
 
Figueres,  novembre de 2017   
     

    
       
 
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
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Tipus d'obra:

Situació:

Promotor:

Aparellador/Arquitecte Tècnic:

Data:

Ajuntament de Vilafant

dimecres, 31 / gener / 2018

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

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

MILLORA VIÀRIA DELS VIALS LATERALS DE LA N-260 EN EL TRAM DE L’ARENGADA .



APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

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

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

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

6. PRESSUPOST

Nota:
L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió

de Residus de construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix

emplaçament?
X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé

generar residus?
X

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

quantitat de material a emprar?
X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal

reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades

en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

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

regates durant la fase d’instal·lacions?
X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per

minimitzar els retalls?
X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?

(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix

potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva

separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest

material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no

s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit

- solucions de parquet flotant front l’encolat

- solucions de façanes industrialitzades

- solucions d’estructures industrialitzades

- solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han

utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?
X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

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

Si No
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m2 construïts: 265

Materials Tipologia

coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
T residu/

m2 construït

T residu

170504 (terres i pedres diferents

dels especificats en el codi

170503*)

Inert 0,2500 66,250 0,3000 79,500 0,4200 111,300

170302 (barreges bituminoses

diferents de les barreges

especificades en el codi 170301*)

No Especial 0,1500 39,750 0,2500 66,250 0,1950 51,675

170405 (ferro i acer) No Especial 0,0001 0,027 0,0002 0,053 0,0005 0,133

170203 (plàstic) No Especial 0,0001 0,027 0,0002 0,053 0,0005 0,133

170904 (residus barrejats de

construcció i d’enderroc diferents

dels especificats en els codis

1709001, 170902 i 170903*)

No Especial

(
3
)

0,0008 0,212 0,0016 0,424 0,0040 1,060

TOTAL PER TIPOLOGIES

m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 79,500 111,300

NE-barreja (170904) 66,674 52,735

NE-metall (170407) 0,053 0,133

NE-Plàstic (170203) 0,053 0,133

Especial (150110) 0,000 0,000

TOTAL 146,280 164,301

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador

³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes

* Els quals contenen substancies perilloses

PesVolum aparentVolum real
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codi CER

m3 T

TERRES CONTAMINADES

- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X

- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X

TOTAL AMIANT 0,000 0,000

RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents,

combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER

dependrà del

tipus de residu)
X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen

PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que

contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*

X

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

substàncies perilloses

170903*
X

X

TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS

S’ha

detectat?
Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o

cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).

Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió

a l’aire.

En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir

amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)

Inert-formigó 170101 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000

Inert-terres 170504 79,500 111,300 0,000 0,000

0,000 0,000 79,500 111,300 0,000 0,000

NE-barreja 170904 0,000 0,000 66,674 52,735
NE-guix 170802 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 0,053 0,133
NE-fusta 170201 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,000 0,000 0,053 0,133

NE-cartró 150101 0,000 0,000

0,000 0,000 66,780 53,001 0,000 0,000

0,000 0,000 146,280 164,301 0,000 0,000

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

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

0,000 0,000 146,280 164,301 0,000 0,000

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)

Inert-formigó 170101 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000

Inert-terres 170504 79,500 111,300

79,500 111,300

NE-barreja 170904 66,674 52,735
NE-guix 170802 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,053 0,133
NE-fusta 170201 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,053 0,133

NE-cartró 150101 0,000 0,000

66,780 53,001

146,280 164,301

Especials 150110 0,000 0,000

0,000 0,000

146,280 164,301

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

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

Formigó 80,0 0,000 No

Maons, teules, ceràmics 40,0 0,000 No

Metall 2,0 0,133 No

Fusta 1,0 0,000 No

Vidre 1,0 0,000 No

Plàstic 0,5 0,133 No

Paper i cartró 0,5 0,000 No

Especials

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals

m3 m3 T
Inert-formigó 0,000
Inert-ceràmica 0,000
Inert-petris 0,000

m3 T
Àrid matxucat

residus totals

m3 m3 T
Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 79,500
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 79,500 0,000 0,000

3 Senyalització dels

contenidors

Inerts

No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

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

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.

Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents

fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra

superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera

genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora

d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons

o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li

faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el

mateix emplaçament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials).

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

prevista.

residus reciclats

Reciclatge de terres i

graves a la pròpia obra o

a una altra d'autoritzada

procedents d'excavació

i/o enderroc de vials

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra,

per tal d’evitar vessaments accidentals

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint

en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre

cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons

tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus

petris inerts

a la pròpia obra o a una

altra d'autoritzada

procedents d'obra nova

i/o enderroc

1

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

contenidor per Inerts barrejats contenidor per Inerts Formigó

contenidor per Inerts Ceràmica contenidor per altres inerts

contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

contenidor per metall

contenidor per plàstic

contenidor per

contenidor per fusta

contenidor per paper i cartró

contenidor per

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

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

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

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

Destí dels residus segons

tipologia

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

residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

GRC Ute Peralada

GRC Ute Peralada

Observacions

Quantitat estimada Gestor

Observacions

Observacions

79,500 111,300 GRC Ute Peralada

0,053

0,053 0,133

0,133 GRC Ute Peralada

66,674 52,735

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

8

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

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

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

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

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.........................
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Unitat Quantitat Preu Total

Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació

selectiva triades.

Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus

(contenidors, compactadores, etc.)
T 164,30 11,50 1.889,46

Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix,

trituració, etc.

Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a

centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits

controlats.

1.889,46

CALCUL DE LA FIANÇA

Cost fiança = 11,00 €/T

Total Residus = 164,301 T

Total fiança= 1.807,31 €

6.- PRESSUPOST
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RELACIÓ NORMATIVA 
 
 
 
 
 



 

 

Les actualitzacions realitzades en el marc del present projecte, s’ajusten al marc 
normatiu que es recull a continuació de manera que les solucions adoptades en el 
projecte tenen  com a objectiu que l’espai disposi de les prestacions adequades per 
garantir els requisits bàsics de qualitat establerts en la normativa vigent.   
 
Relació de normes d’obligat compliment. 
 
GENERAL 
 
 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

d’Urbanisme 
(DOGC núm. 5686 de 05/08/2010) 
 

 Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme.  
(DOGC núm. 6077 de 29/02/2012) 
 

 Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme 

(DOGC núm. 4682 de 24/07/2006) 
  

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat 

i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

 Codi  Tècnic de l’Edificació, RD 314/2006, modificat pel RD 1371/2007 de 19 
d’octubre i amb correcció d’errades publicada al BOE de 25 de gener de 2008. 

 
 Ordre VIV 561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupen les condicions 

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats.  

 
 Libro de Ordenes y visitas. D 461/1997, de 11 de març.  

 
 Certificado Final de dirección de obras. D 462/1971. BOE: (24.03.1971)  

 
 Ley de Contratos del sector público. Ley 30/2007 (BOE: 31.10.2007)  

 
 Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público.   

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 
 
 Llei de l’Obra pública. Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 
 
VIALITAT 
 
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 



 

 

Posteriors modificacions: 
 

 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 
 Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats 
articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

 Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el 
relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
 

 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les 
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 
pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
 

 Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, 
per la qual s’aprova la Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió, relativa a instal·lacions d’enllumenat públic. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 

 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
 Llei 29/1985 de “Aguas” 



 

 

(BOE núm. 189 de 8/08/1985) 
 
 Real Decret 1138/1990, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el 

abastecimiento y control de calidad de las potables de consumo público”.  
(BOE núm. 226 de 20/09/1990) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum 

humà. 
(DOCG de 5/12/1998) 

 
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 
 

XARXA DE SANEJAMENT 
 
 Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 
 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 
 
 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
Sector elèctric 
 
 Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 
 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 

comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) 

 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 

 
Alta Tensió 
 
 Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 
 



 

 

 Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies 
elèctriques aèries Reglamento de líneas eléctricas aéreas  de alta tensión en relació al 
seu pas per les proximitats d’edificis, construccions i zones de risc específic”.  
(Barcelona 21/01/1987) 
 

Baixa Tensió 
 
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
 

 Decret 2431/1973, “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT. 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE BT 005, 006 i 007” (xarxes subterrànies 
per a distribució d’energia elèctrica). 
(BOE de 9/10/1973) 

 
 Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, 

ENHER, HECSA i FHSSA, les normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en el 
subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió.  
(DOGC 6/07/83) 
 

Estacions Transformadores 
 
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 
 

XARXA DE GAS 
 

 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 
(GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

 Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en 
tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 



 

 

 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e 
instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en 
tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
 Especificacions tècniques de les Companyies: 

 
 NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos 

Industriales”. 
 NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y 

polígonos industriales”. 
 Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
 
 Plec de Condicions de LOCALRET 

 
 

ACCESSIBILITAT 
 

 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de 
Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

 CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i 
accessibilitat, SUA  

 CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                              

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que 
es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10 

 Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques                                                         

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

 Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

 
 
 
 
 



 

 

PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL 
 

 Ley del ruido                                                                                                  

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

 Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

 Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

 Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 
acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Ordenances municipals 

 
RESIDUS 
 
 Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

 Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

 Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 
 

SEGURETAT I SALUT 
 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo  

 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
 

 
 
Figueres, novembre de 2017 
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PROGRAMA DE CONTROL DE LA QUALITAT 
OBRA: Reurbanització vial lateral N-260. Arengada. Vilafant 
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ACTIVITAT:   REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Control del replanteig.  Firma de l’ 

”ACTA DE 
REPLANTEIG” 

INSPECCIO Enllaç amb la vialitat 
existent. 
 
Comprovació en planta 
de les dimensions dels 
espais públics i privats. 
 
Elements existents a 
enderrocar. 
 

  

ASSAJOS    
UNITATS DE MOSTRA    
CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

   

 
 
 
ACTIVITAT:   MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Definició cotes de 

desbrossada. 
 
Definició cotes 
d’excavació segons la 
qualitat del sol. 
 

 Fase prèvia capa 
subbase 
 

INSPECCIO Qualitat dels sols. 
 

Extensió i compactació 
tongades: 
- gruix 
- refinat 
- localització punts 

tous 
 
Condicions drenatge 
- Pendent de 

l’esplanada 
- Drenatge natural  
- Cunetes 
 

 

ASSAJOS Qualitat dels terrenys 
existents. 
 

  

UNITATS DE MOSTRA 
I ASSAJOS 

2000 m2 d’esplanada. 
- 1 granulomètric. 
- 1 Proctor Modificat. 
- 1 índex CBR. 
- 1 límit Atterberg. 
- 1 contingut materia 

orgànica. 
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ACTIVITAT:   SUBBASE GRANULAR 
 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Acceptació de la 

esplanada. 
 
Acceptació material 
subbase 
 

 Fase prèvia a la capa 
base 

INSPECCIO Refinament i 
compactació de la 
esplanada. 
 
Comprovació 
geomètrica del perfil de 
l’esplanada. 
 
Comprovació 
creuaments calçada. 
 
Comprovació de la 
procedència del 
material. 
 

Extensió capa subbase. 
 
Humectació i 
compactació de la capa 
de subbase. 
 

 

ASSAJOS Acceptació esplanada. Comprovació qualitat 
del material. 
 
Compactació. 

 

UNITATS DE MOSTRA 
I ASSAJOS 

  
1000 m3 de material 
aportat 
- 1 Proctor modificat 
- 1 granulometric. 
- 1 límit Atterberg. 
- 1 qualitat “los 

Angeles” 
- 1 índex CBR. 
 
300 m3 de subbase 
compactada 
- 5 densitats “in situ” 
- 5 humitats “in situ” 

 

 
 
 
ACTIVITAT:   BORDÓ, ENCINTATS I RIGOLES 
 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Replanteig. 

 
Acceptació procedència 
dels elements 
d’encintat 
 

Control topogràfic 
execució. 
 

Fase prèvia a la 
pavimentació 
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INSPECCIO Geometria i acabats Rebuig d’elements 
d’encintat       
defectuosos. 
 
Control visual 
d’alineació i anivellació. 
 
Execució de formigó de 
base i protecció. 
 

 

ASSAJOS Acceptació de la 
procedència dels 
elements d’encintat. 

Execució de bordó. 
 
Formigó base i 
protecció. 
 

 

UNITATS DE MOSTRA I 
ASSAJOS 

 300 ml de bordó 
col·locat 
- 4 resistències a 

compressió 
- 1 consistència. 

 

 
 
  
ACTIVITAT:   PAVIMENTACIÓ: FORMIGÓ EN BASE DE VORERES 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Acceptació de la 

coronació del terraplè 
de la vorera. 
 
Acceptació de la 
disposició final de les 
arquetes i elements 
singulars (control de la 
cota superior) 
 
 
Definició de les 
condicions d’execució: 
dosificació del formigó, 
consistència i juntes. 
 

  

INSPECCIO Refinament i 
compactació de la 
esplanada. 
 
Comprovació geomètric 
del perfil de 
l’esplanada. 
 
Comprovació 
creuaments calçada. 
 

Anivellació i acabat del 
formigó 

 

ASSAJOS Acceptació de 
l’esplanada 
 

Control geomètric. 
 
Execució del formigó de 
les voreres 
 

Control geomètric. 
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UNITATS DE MOSTRA I 
ASSAJOS 

 20 mts de base de 
vorera acabada. 
- gruix de la capa. 
- cotes de terra 

respecte el 
coronament de la 
vorada i al 
coronament de 
tapes d’arquetes. 

- ample de vorera 
 
50 m3 de formigó 
col·locat. 
- 4 resistències a 

compressió 
- 1 consistència 

 

 
 
 
 
ACTIVITAT:   PAVIMENTACIÓ: PAVIMENTS ASFÀLTICS I PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
FASE DE CONTROL Previ Execució Confirmació 
TREBALLS INICIALS Acceptació de la capa 

de base 
 
Acceptació de la 
procedència dels 
materials de mescles 
asfàltiques. 
 
Acceptació de la 
dosificació del formigó 
(acceptació dels àrids) 
 

Acceptació reg 
d’imprimació en 
paviment de mescla 
asfàltica 
 
Acceptació de la 
maquinaria d’estesa i 
compactació de la 
mescla asfàltica. 

 

INSPECCIO Refinament i pendent 
de la capa de base. 
 
Instal·lacions de 
procedència. 
 
 

Curat reg d’imprimació 
 
Comprovació 
temperatura de mescla. 
 
Gruix 
 
Control de cotes 
 
Acabat superficial 
 
Execució de juntes 
 
Comprovació punts 
baixos (situació dels 
imbornals) 
 
Regs d’adherencia 
 

 

ASSAJOS Acceptació capa de 
base 
 
Acceptació del material 

Execució dels 
paviments de mescles 
asfàltiques 
 

Confirmació paviment 
d’aglomerat asfàltic 
 
Confirmació paviment 
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aportat. 
 
Tram de prova del 
paviment de formigó. 
 

Execució dels 
paviments de formigó. 
 

de formigó. 

UNITATS DE MOSTRA I 
ASSAJOS 

 1000 Tn de mescla 
col·locada 
- 1 granulometric 
- 1 granulometric 

(mescla dels àrids) 
- 1 límit Atterberg 
- 1 equivalent de 

sorra 
 
500 Tn mescla 
col·locada 
- 1 Marshall 
- 3 provetes 

(densitat, 
estabilitat, 
deformació) 

100 ml de vial acabat 
- 5 testimonis de 

gruix. 
 
 

 
 
 
Figueres, novembre de 2017 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES 
 
 

 
 
 



  

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
1 Disposicions Generals 
 
1.1 Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les 
obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que 
corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  
l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
1.2 Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de 
relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció 
aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida 
a escala. 
 
2 Condicions Facultatives 
 
2.1 Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
2.1.1 L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per 
tal de resoldre les contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   
que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  
amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte 
de la recepció. 



  

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o 
Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
2.1.2 L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  
1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb 
l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en 
el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i 
amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla 
de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar 
la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 
n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,  les ordres oportunes; si la 
contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a 
l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a 
les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
2.1.3 El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  
s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per 
prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que 
no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que 
s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  
necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 



  

j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
2.2 Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
2.2.1 Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
2.2.2 Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i 
Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de 
l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en 
cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o 
una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi 
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. 
Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
2.2.3 Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del 
coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de 
coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
2.2.4 Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 



  

delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions 
particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o 
grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de 
les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
2.2.5 Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que 
calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
2.2.6 Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada 
unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en 
més d'un 10 per 100. 
 
2.2.7 Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la 
correcta interpretació i execució del projecte. 
 
 



  

2.2.8 Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, 
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la 
seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, 
el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori 
per aquest tipus de reclamacions. 
 
2.2.9 Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat 
per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels 
treballs. 
 
2.2.10 Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i 
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
 
2.3 Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als 

mitjans auxiliars 
 
2.3.1 Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el 
seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
2.3.2 Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests 
treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una 
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un 
plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió 
d'aquest tràmit. 



  

 
2.3.3 Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 
l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies 
d'anticipació. 
 
2.3.4 Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, 
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi 
convenient variar. 
 
2.3.5 Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà 
de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a 
tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans 
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
2.3.6 Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el 
Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per 
l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o 
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
2.3.7 Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, 
previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 
l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a 
això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada 
causa sol·licita. 
 
2.3.8 Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 



  

excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
2.3.9 Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de 
la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a 
l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat 
amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
2.3.10 Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de 
l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests 
documents s'estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i 
el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que 
hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables 
per a efectuar les medicions. 
 
2.3.11 Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en 
les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la 
seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense 
que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials 
d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti 
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats 
no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un 
cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les 
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i 
tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
2.3.12 Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència 
de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i 
abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per 
reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a 
l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els 
vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 



  

 
2.3.13 Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en 
els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions 
Tècniques preceptiu una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que 
hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
2.3.14 Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
2.3.15 Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i 
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 
utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa 
taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
2.3.16 Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat 
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca 
de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al 
seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al 
Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al 
qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no 
estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la 
Contracta. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a 
criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el 
Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
2.3.17 Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en 
general, per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari 
o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
 



  

2.3.18 Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de 
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 
ofereixi bon aspecte. 
 
2.3.19 Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant 
del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció 
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
3 Condicions Econòmiques 
 
3.1 Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions 
contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se 
recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de 
pagament. 
 
 
3.2 Epígraf 2: Dels preus 
 
3.2.1 Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 
directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es 
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 
enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 



  

Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic 
i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es 
xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 
anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 
Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
3.2.2 Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin 
a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, 
es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en 
concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 
100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
3.2.3 Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista 
abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions 
Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte. 



  

 
3.2.4 Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus 
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les 
obres (amb referència a Facultatives). 
 
3.2.5 Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a 
l'aplicació dels preus  o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò 
previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General 
de Condicions particulars. 
 
3.2.6 Emmaguetzament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells 
d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat 
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
3.3 Epígraf 3: Obres per administració 
 
3.3.1 Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a 
la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un 
representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
3.3.2 Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si 
mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat 
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de 
l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, 
intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers 
contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat 
de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i 
Contractista. 
 
3.3.3 Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un 
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi 
les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 



  

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" 
les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat 
de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, 
l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han 
d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels 
treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els 
seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, 
en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això 
del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel Constructor. 
 
3.3.4 Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o 
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions 
particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual 
s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells 
per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva 
categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, 
capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin 
les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en 
la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a 
compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual 
hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent 
(15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els 
de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els 
treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
3.3.5 Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració 
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats 
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la 
medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el 
contrari contractualment. 
 



  

3.3.6 Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es 
reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza 
per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a 
l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva 
prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
3.3.7 Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes 
o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments 
normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al 
Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció 
en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne 
el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament 
s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments 
de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
3.3.8 Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per 
ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones 
per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. 
En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat 
que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest 
article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu 
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el 
paràgraf anterior. 
 
3.4 Epígraf 4: De la valoració i abonament dels treballs 
 
3.4.1 Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en 
el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels 
treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable 



  

estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les 
compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el 
Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials 
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
3.4.2 Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de 
les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat 
l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a 
cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint 
present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a 
millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, 
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una 
nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de 
recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la 
seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri 
oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà 
o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i 
podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i 
Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director 
expedirà la certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi 
preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es 
refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració 
es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 



  

3.4.3 Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés 
materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o 
substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més 
grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol 
altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no 
obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït 
l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
3.4.4 Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", 
vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord 
amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per 
a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada 
s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra 
s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director 
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per 
portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals 
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a 
l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es 
fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial 
del Contractista. 
 
3.4.5 Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol 
índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del 
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per 
separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament 
amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de 
Condicions Particulars. 
 
3.4.6 Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra 
conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
3.4.7 Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin 



  

executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva 
realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i 
abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els 
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva 
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de 
l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i 
abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
 
3.5 Epígraf 5: Varis 
 
3.5.1 Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi 
manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com 
la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les 
medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació 
de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la 
seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els 
preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes 
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions 
que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
3.5.2 Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després 
de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el 
cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord 
amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
3.5.3 Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que 
duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada 
moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la 
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, 
perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi 
fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta 
dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 



  

document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu 
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, 
abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització 
equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin 
abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats 
amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de 
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els 
posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de 
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
3.5.4 Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra 
durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de 
la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el 
que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva 
bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que 
l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a 
càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els 
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar 
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de 
Condicions Econòmiques". 
 
3.5.5 Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà 
obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat 
de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització 
per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi 
utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no 
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el 
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 
Vilafant, novembre de 2017. 
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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" i el Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
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: 
- enderroc o excavació dels materials. 
- retirada dels materials resultants als abocadors o dipòsit definitiu. 
Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb 
indicació expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de 
l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada. 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 

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 de dipòsit i la forma de transport amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa de 
l'Obra. 

1.3 Amidament  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 de fonamentacions 
enterrades, així com els increments de cost d'aquesta fonamentació. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades 
informatives de la Memòria siguin inexactes, s'entén que el Contractista ho ha de 
comprovar a l'hora de calcular l'import de la proposició econòmica. La Direcció de les 
Obres interpretarà les incidències sobre elements enterrats des del punt de vista del 
principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que 
consideri de possible utilització o d'algun valor en els llocs que els assigni el Facultatiu 
Director de l'Obra. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques que 
s'haguessin enderrocat per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les 
primitives. Les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de preus 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 
 Reblerts i terraplens 
 Excavació de rases i pous 
 Transport de terres a l'abocador 
 Replanteig definitiu 
Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d'edificació a 
enderrocar que 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 de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de 
neteja. Quan sigui necessari evitar danys a d'altres arbres, al tràfic per carretera o 
ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i 
tronc progressivament. 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es 
precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després 
es tallaran en trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del 
tirat, separats dels munts que cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà 
superior a 3 m. (tres metres), si ho permet el tronc. 
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 reblerts motivats per existència de sòls inadequats que, 
a judici del director de les Obres, sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs 
de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i 
estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà 
inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic 
definit al Quadre de Preus 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. 

2.1.1 Amidament  i abonament 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i 
preparats. 



  

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials i totes les operacions 
esmentades en l'apartat precedent i definides en el Quadre de Preus 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 al dipòsit 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 rebliments 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 parcel·les, assumint el 
Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació sense reclamar 
compensació econòmica de cap mena. 
El reblert de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més 
pròximes. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de 
desmunt, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a 
deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, 
estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les 
condicions de capacitat portant necessàries el Director de les Obres podrà ordenar una 
excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a 
qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu 
únic definit d'excavació. 

2.2.1 Amidament i abonament 
S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, amidats per diferència 
entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que 
prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació 
el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi 
d'excavar. 
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després 
d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes Condicions. 
En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els 
resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material, sense 
que el Contractista rebi per això cap quantitat addicional, així com la realització del 
buixardat, sense increment de cost. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista 



  

s'atindrà al que decideixi el Facultatiu Director, sense ajustar-se a allò que, a efectes de 
valoració del Pressupost, figuri en els pressupostos parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses 
indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, 
utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, etc., 
així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Si el Contractista amb l'aprovació de la Propietat, executés menor volum d'excavació que 
al que hauria de resultar de les prescripcions fixades, solament es considerarà 
d'abonament el volum realment executat. 
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. 

2.3 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 reblert. 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les 
esplanacions, refinament de talussos en els desmunts i terraplens, neteja i refinat de 
cunetes i esplanacions, en les coronacions de desmunts i en el començament de talussos. 
Les operacions de buixardats es consideren incloses al preu de moviment de terres per 
indicar-se expressament en el present Plec. 

2.4 Reblerts i Terraplens 
Reblerts  i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i 
compacten uns forats, es fan talussos, es nivellen terrenys o es porten a terme obres 
similars. 
Les diferents capes o zones que els componen són: 
 Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
 Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
 Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà pel facultatiu encarregat, 
en funció de les característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 
El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del 
Facultatiu Director, que solament la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista 
obtingui la compactació requerida, al menys del mateix grau, que amb l'equip proposat 
pel Facultatiu encarregat. 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de 
discontinuïtat evitables. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix 
uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot 
el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se 
convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap tongada mentre 
no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per 
tant, sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu Encarregat. Quan la tongada 
subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 

2.4.1 Amidament i abonament 
S’amidaran i abonaran per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats en el 
seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels 
treballs. 
Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent de les excavacions, el preu del 
reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, 
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 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. 

2.5 Excavació de Rases i Pous. 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal 
d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta 
de les xarxes de serveis definits en el present Projecte, així com les rases i pous 
necessaris per fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la 
Direcció de les Obres. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a 
qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca 
s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a 
trams que siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador a qualsevol 
distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de 
sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-
excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres 
cúbics excavats, d'acord amb l’amidament teòric dels Plànols del Projecte. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària, mà d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada 
de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin, els transports dels productes 
extrets al lloc d'ús, dipòsits o abocador, indemnitzacions que calguin i arranjament de les 
àrees afectades. 
Serà d'aplicació, en l'excavació de rases i pous, l'advertit sobre els preus de les 
excavacions esmentades en l'article 2.4 del present Plec. 
Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans 
manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat 
o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense 
que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada 
que les definides en el projecte, no serà causa de nova definició de preu. 

2.6 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. 

2.7 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 o senyals, 
responsabilitzant-se de qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. 
Acta de Replanteig: Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta que signaran per 
triplicat el Constructor, l'Arquitecte Director de les Obres i el representant de la Propietat, 
acordant l'inici de l'obra. 
El Constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'acta 
de replanteig, per a començar l'execució de les obres. 
 
3 FONAMENTS, ACERS I EMMACATS 

3.1 Fonaments 

3.1.1 Generalitats 
Definició: Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues 
de l'edificació al terreny de sustentació. 
Reconeixement general de sòls. 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs adequats, es reunirà 
tota la informació possible provinent de l'observació de les zones veïnes, estat de les 
edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena 
de circumstàncies que puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de 
realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny. 

3.1.2 Resistència dels terrenys. 
L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaig del 
terreny que consideri necessaris, escollirà en cada cas la pressió admissible que consideri 
adequada, fixant també l'assentament màxim tolerable. 

3.1.3 Tipus de fonaments 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, 
amidament, dosificació i manera particular d'execució que indiquin els plànols i plec de 
condicions particulars, amb longituds, forma, separacions, diàmetres, núm. de barres i 
seccions que figurin en els plànols. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran a 
les normes vigents. 
Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els plànols d'obra. Abans de 
formigonar, el Contractista comprovarà que les capes d'assentament del fonament 
estiguin perfectament nivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels 
fonaments. 

3.2 Acers 

3.2.1 Generalitats 
Condicions generals: L 'acer a emprar complirà les condicions exigides a la Instrucció per 
al Projecte i Execució de les Obres de Formigó EHE-98. 
Qualitat: L 'allargament repartit de trencament serà superior o igual a divuit (18) graus, 
entenent per tal deformació unitària la que romangui, amidada després de l'assaig 
normal de tracció UNE 7101, sobre una base de cinc (5) diàmetres de coll d'estricció i de 
més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa. 
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 K/cm2). El límit elàstic serà l'indicat en els plànols, i si no 
hi ha especificacions, serà de 510 N/mm2. 
En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a límit elàstic, la mínima tensió 



  

capaç de produir una deformació remanent del dos per mil. (0,2%). 
La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 
%) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trencament el 
valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" 
valors mes baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la 
sèrie, si "n" fos imparell. S'ajustarà a l'article 600 del Plec General del març de 1975. 

3.2.2 Assaig. 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del 
Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà 
instruccions sobre l'execució en obra de l'assaig de plegament, descrit en la Instrucció del 
Projecte i Execució d'Obres de formigó EHE-98. 

3.2.3 Amidament i abonament 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans 
de començar cada obra, hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell, al 
preu corresponent dels que figurin en el Quadre de Preus Número 1. 
Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a 
realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de 
sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

3.3  Malles, Electrosoldadures d'acer especial. 
Són malles de retícula quadrada o rectangular, formades per barres cilíndriques o 
corrugades, d'acer laminat de duresa natural o endurides per deformació en fred, unides 
en els punts d'encreuament per soldadura elèctrica. 

3.3.1 Amidament i abonament 
S'abonaran pel quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que abans de 
començar cada obra hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell 
mateix, al preu corresponent que figuri en el Quadre de preus núm. 1. Els esmentats 
preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i 
posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues 
per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

3.4 Emmacats 
L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 

3.4.1 Amidament i abonament 
S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessàries pel subministrament 
del material, la col·locació, estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària 
necessària. 

3.5 Sabates Contínues 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que 
transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. 
El dimensionament restarà fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució 
i als plànols de fonaments degudament acotats. 

3.5.1 Amidament i abonament 
L’amidament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal, 
incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i 
mà d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 



  

3.6 Sabates aïllades. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten 
esforços puntuals en el terreny. 
El dimensionament resta fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i 
als plànols de fonaments, degudament acotats. 

3.6.1 Amidament i abonament 
L’amidament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per m3. incloent en el 
preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la 
maquinària i els elements auxiliars necessaris. 

3.7 Lloses 
Les lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir 
assentaments uniformes o que sigui terreny poc comprimible, fetes de formigó en massa 
o armat. En el projecte d'execució s'indica, en els plànols, el dimensionat i l'armat. 

3.7.1 Amidament i abonament 
S’amidaran i abonaran per metres cúbics (m3.) de formigó, incloent-hi els treballs 
auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, formació de 
juntes, etc... 

3.8 Murs i Pantalles 
Els murs són els elements estructurals que transmeten esforços uniformement repartits. 
A més poden contenir masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos més 
inclinats que el talús natural del terreny. 
Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la 
perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat 
d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó, constituint una estructura contínua 
capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon 
funcionament i accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos de les 
pantalles i els nivells o cotes d'execució. La perforació es realitzarà per plafons amb 
mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s'anirà 
reemplaçant el material extret per llots "tixotròpics". La fondària d'excavació serà de vint 
centímetres (20 cm.) més gran que lo que han d'abastar les armadures. 
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murets guia, l'objectiu dels quals és el de 
guiar la maquinària d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. 
Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per motllurar les juntes 
sobre els plafons. 
La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 
cm.) i el recobriment de set centímetres (7 cm.). Per a garantir el centrat de les gàbies, 
s'hauran de posar separacions de morter en ambdues cares, a raó d'un separador per 
cada dos metres quadrats (2 m2). 
El formigonat es realitzarà per canonada introduïda en el llot fins al fons del plafó. El 
formigonat es realitzarà de forma contínua. 
Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el 
formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. 

3.8.1 Amidament i abonament 
L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m3.) de terreny extret, incloent en el preu la 
part proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació 
de murets guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a l'abocador a 
qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin a l'albir de la Direcció 
d'Obra per a la correcta execució dels treballs. El formigó s’amidarà per metres cúbics 
(m3.) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional d'operacions 
de vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels paraments quan 



  

hagin de restar vistos, demolició de caps de plafons, i totes les operacions necessàries 
per tal d'abastar els acabats indicats en el Projecte. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva 
posada a l'obra.  

3.9 Estacada 
En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus: 

3.9.1 Estaques per a clavar 
Podran ser de formigó o metàl·liques, de les mesures i característiques que s'indiquen als 
plànols corresponents i a la normativa vigent. 
Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment 
els seus caps. 
Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se 
substituiran per altres, clavades en el mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les 
condicions de resistència d'algunes estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves 
de càrrega sobre aquestes, considerant el cost de les proves inclòs en el preu de l'estaca. 

3.9.1.1 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal 
d'estaca col·locada incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra com els auxiliars 
de preparació del terreny, instal·lació de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de 
càrrega necessàries i protecció o reparació dels caps. 
S’amidaran i abonaran únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament 
incorporats a l'obra. El preu del metre lineal inclou l'escapçament necessari de l'estaca 
sobrant, així com tots els materials i operacions que resultin necessàries per a la correcta 
i total execució dels treballs d'estacada, inclús llur preparació. 

3.9.2 Estaques motllurades "in situ" 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó 
fresc i les corresponents armadures. 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
 - Estaques d'encanonament perdut 
 - Estaques d'encanonament recuperable. 
El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni 
escanyament, realitzant el formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures 
longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pasterada de formigó, d'alçada inferior al 
diàmetre de l'estaca i es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures 
transversals se subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o soldadura. 

3.9.2.1 Amidament i abonament 
L’amidament i abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es 
farà desglossant els preus: el formigó en metres cúbics, incloent el preu de la posada a 
l'obra, encofrat o encanonament recuperable o no, acabament dels caps i part 
proporcional de proves de càrrega, si fossin necessàries, així com qualsevol material o 
operació que calgui per aconsellar-ho la bona pràctica de la construcció o que resulti 
necessària per qualsevol tipus d'incidència. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posada a l'obra. 
L 'excavació s’amidarà en metres cúbics (m3.) en qualsevol tipus de terreny, inclòs en 
roca, extrets amb qualsevol sistema, incloent en el preu les operacions necessàries com 
són l'emprament de llots "tixotropics", preparació del terreny per l'assentament de la 
maquinària i transport a l'abocador a qualsevulla distància. 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, 
recuperables o no, i tots els materials i operacions que calguin a judici del Director de les 
Obres, per a la correcta execució dels treballs. 
 



  

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

4.1  Xarxes de Sanejament 
Sistema d’evacuació dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuarlos. Les xarxes de 
sanejament poden ser verticals o horitzontals. 

4.1.1 Xarxa de sanejament horitzontal. 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o 
sabonoses, per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o la fossa sèptica. Els 
materials a emprar en les canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser de 
fformigó vibroprensat, gres, fossa, polipropilé, poliester reforçat, polietilé a pressió o 
clorur de polivinil(PVC), havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades per la 
pràctica. 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el 
Projecte o a les que indiqui el Director Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri en els 
plànols el corresponent perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de 
fondària (1,20 m.) con a mínim, que podrà disminuir-se si la canonada es troba sota la 
solera d'un pis. 
Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal·larà sobre una solera de 
deu centímetres (10 cm.) de formigó HA-15, amb el pendent adequat, a fi de construir un 
llit rígid. 
Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol 
canvi de direcció, reducció o empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant 
pericons, segons el tipus de canonada de que es tracti. 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de 
manera que no se sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits 
contra la corrosió. En les canonades de foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un 
metre i mig; en les de plàstic aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres. 
(1,50 m. i 0,75 m.) 

4.1.1.1 Amidament i abonament 
La xarxa horitzontal de sanejament s’amidarà en metres lineals (ml.) de canonada 
col·locada, inclosa la part proporcional d'excavació, solera de suport, rebliment, juntes, 
ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de 
manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la 
Normativa vigent. 

4.1.2 Fosses sèptiques  
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió 
serà que l'aigua residual surti més clarificada, sense matèries grosses que danyin el 
sistema d'absorció posterior. 
Les fosses séptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en 
llur construcció l'ús del morter de calç o materials fàcilment atacables. 
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, 
les aigües pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. Les fosses 
disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a 
impedir la concentració de gasos. 

4.1.2.1 Amidament i abonament 
S’amidarà per unitats (ut.) segons el Projecte, incloent-se en el preu d'abonament totes 
les operacions necessàries per la seva posada a l'obra, inclosa la connexió a la xarxa de 
sanejament de l'edifici, així com l'excavació i rebliment del pou pel seu allotjament. 



  

4.1.3 Elevació d'aigües brutes 
Compren aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col·lector general 
està més alt que el final de la xarxa de sanejament de l'edifici. 
Hauran d'instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar 
l'altra. 

4.1.4 Amidament i abonament 
S’amidarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal·lat totalment acabat, posat en 
funcionament i fetes les proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i 
instal·lacions necessàries per a deixar la instal·lació d'acord amb el Projecte, la Normativa 
vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 
 
5 ESTRUCTURES 

5.1 Estructures de formigó 

5.1.1 Encofrats 
Les cimbres, encofrats i motlles, així com les unions dels diferents elements, tindran una 
resistència i rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqüència 
del procés de formigonat i especialment sota les pressions del formigó en fresc o els 
efectes del mètode de compactació utilitzat. 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables 
d'abeurada. 
Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran per a evitar que absorbeixin l'aigua 
continguda en el formigó. 
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del 
formigonat. Per a facilitar aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran 
obertures provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, 
s'adoptaran les oportunes mesures perquè els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de 
formigó i no hauran d'impedir la posterior aplicació de revestiments ni la possible 
construcció de juntes de formigonat. 
L'ús d'aquests productes haurà d'ésser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 

5.1.2 Formigó 
Tots els formigons compliran l'EHE-98 considerant com a definició de resistència la 
d'aquesta Instrucció. 
Es fabricarà sempre en formigonera, essent el període de pasterada superior a un minut i 
mig, i de tal manera que la consistència del formigó en cada mescla sigui uniforme. A 
més de les Prescripcions de l'EHE-98 es tindran en compte les següents: 
La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus tal que el formigó no perdi 
capacitat ni homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i 
cinquanta centímetres (1.50) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del 
formigó sense l'autorització del Facultatiu Encarregat. No es podrà formigonar quan 
l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Pel 
formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de l'EHE-98. 
No es col·locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat. El pervibrador 
s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense 
que es mogui horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. 
Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació 
de bosses de pedres i de coqueres. 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en 



  

l'EHE-98. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director, de manera que 
compleixin les prescripcions de l'EHE-98 i procurant que el seu nombre sigui el menor 
possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà 
la junta amb sacs de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
Abans de recomençar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir 
la bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una xarpellera 
molla. Com a mínim, durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes 
contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o 
xarpellera, que es mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a 
la del formigó, a fi d'evitar producció de fissures per refredament brusc. També es podran 
utilitzar procediments de curat especial, a base de pel·lícules superficials impermeables, 
prèvia autorització, per escrit, del Facultatiu Director. 
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i 
sense que sigui necessari aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats 
sense l'autorització prèvia del Facultatiu Director. Les operacions precises per a deixar les 
superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil·límetres. 
 - Parament ocult: vint-i cinc mil·límetres. 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran 
trencades al set o vint-i-vuit dies. S'efectuaran com a mínim una sèrie de sis provetes 
cada cinquanta metres cúbics de formigó utilitzat en forjats, voltes i soleres. 
A les obres de formigó armat, es faran diàriament dues sèries de sis provetes cada una, 
per trencar cada sèrie als set o vint-i-vuit dies, prenent com a càrrega de trencada, en 
cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant les dues extremes. 
Les provetes s'amaçonaràn de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en 
condicions anàlogues. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos 
menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de 
l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, 
podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una 
sobre-carrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa 
produïda, que haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les 
resistències especificades l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de 
provetes d'assaig i les extretes de l'obra estès compresa entre el 80% i el 100% de 
l'especificada, el Facultatiu Director podrà rebre l'obra amb reserves, previ l'assaig de 
càrrega corresponent. 
Els motlles i encofrats seran de fusta que compleixi les condicions exigides a l'apartat 
corresponen, metàl·lics o d'altre material que reuneixi condicions d'eficàcia similars, a 
judici del Facultatiu Director. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, les cintres i les soles, 
hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa prevista del 
formigó a l’abocada, no es produeixin moviments locals de més de 5 mm. (cinc 
mil·límetres). 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar 
l'encofrat no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els 
fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 
Les juntes entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del 
reg o de l'aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contra-fletxa perquè, un 
cop desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi una contra-fletxa de 1:300 de 
la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, de les que el 



  

comportament i resultats estan sancionats per la pràctica havent de justificar l'eficàcia 
d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
S'inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi 
necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la 
Direcció (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. 
L’amidament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment col·locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra 
necessària per a llur col·locació, així com la resta d'operacions materials necessàries. 
S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris 
de l'encofrat, com les juntes entre murs o altres elements que a judici del Director de les 
obres siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 
operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, 
així com la seva col·locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col·locat. 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions 
necessàries, a judici de la Direcció de les Obres, per l'execució del formigonat, es 
consideraran incloses en els preus dels formigons. 

5.1.2.1 Amidament i abonament 
Els formigons s’amidaran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de 
detalls resultants del Replanteig de les Obres i s'abonaran per metres cúbics. 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica. 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les 
condicions i amb subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en 
el Projecte, o ordres escrites del Facultatiu Director; per tant, en cap cas seran 
d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista, pel seu Compte. 
sense tenir autorització del Facultatiu Director. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els 
plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva 
execució pel Facultatiu Director, per escrit en el que consti de manera explícita les 
dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista estarà obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part 
d'obra. la definició exacte d'aquelles dimensions que no ho estan. 

5.1.3 Armadures 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es 
disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb 
l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocada i la 
compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, al doblegar-se, agafades amb 
cèrcols o estreps a la zona del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la 
utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran 
utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, un per l'armadura 
principal i l'altre pels estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre 
procediment adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de 
soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE-98 en tot el que fa referència a les armadures 
(resistència, límit elàstic, etc...). 

5.1.4 Estructures metàl·liques. 
Definició: Es defineix com estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material 
que formen la part sustentable de l'edificació. 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els 



  

acers a emprar són els laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma 
UNE-36080-73. 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en 
estat brut de laminatge. 
El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus 
d'obra. 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del 
Projecte, Direcció Facultativa i Normativa vigent. 
Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts 
d'aquesta que hauran de restar ocultes. 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que 
s'immobilitzaran una vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
No s'efectuarà la imprimació fins que llur execució hagi estat autoritzada pel Director de 
l'Obra, després d'haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura 
acabada al taller. 
No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat 
la unió. 
S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin 
directament sobre la fàbrica o que encastin en ella. 

5.1.4.1 Amidament i abonament 
Les estructures o elements estructurals d'acer s’amidaran per quilograms d'acer incloent 
en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris per llur completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció 
Facultativa. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura 
que siguin necessàries, d'acord amb la Normativa. 

5.1.5 Escales i rampes 
Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les 
rampes. 
Definicions: 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de 
graons. L'alçada màxima dels frontals serà de 18.5 cm. i l'estesa de 28 cm, com a mínim. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà 
d'un pla inclinat. Les rampes per a minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals 
compliran la Normativa Vigent. 
Execució 
En el Projecte d'execució s'especifiquen les característiques estructurals i d'acabats 
d'aquells elements que configuren les rampes i escales. 

5.1.5.1 Amidament i abonament 
Les escales i les rampes s’amidaran per metres quadrats totalment acabats, incloent en 
el preu tots els materials (estructurals, d'acabament de graons, baranes i passamans) 
accessoris i treballs necessaris per llur construcció. 

5.1.6 Elements prefabricats. 
Definició: Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, 
industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra solament es realitzarà el 
muntatge. El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions 
del fabricant i Direcció de l'Obra, pel personal especialitzat o capaç d'efectuar treballs 
d'aquesta mena. 
Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte 
segellat de les seves juntes. 



  

5.1.6.1 Amidament i abonament 
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., 
s’amidaran en metres cúbics (m3.) de formigó i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els 
preus d'ambdues partides tots els materials i operacions necessàries per llur posada a 
l'obra incloent-hi també la part proporcional d'operacions necessàries per al muntatge i 
definitiu acabament, així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i 
equips que portin integrats en llur fabricació. 

5.1.7 Juntes de dilatació 
Es defineixen com a juntes de dilatació els dispositius que enllacen les vores dels 
elements estructurals o de fàbrica contigus, de manera que permetin els moviments per 
canvis de temperatura, assentaments diferencials i deformacions reològiques. 
El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi 
en el projecte; en qualsevol cas haurà de complir la Normativa més estricte de l'apartat, 
entenent-se inclòs en el preu del metre lineal (ml) tant materials com operacions que 
calgui executar per a aconseguir-ho.  
La junta es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 

5.1.7.1 Amidament i abonament 
Les juntes s’amidaran en metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs en el preu els 
materials i treballs necessaris per llur col·locació. 
 
6 RAM DE PALETA 

6.1 Divisions interiors 
Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica lligats amb morter, 
quedant exclosos i objecte del Plec de Condicions Particulars els elements de divisió no 
tradicionals. 

6.1.1 Materials 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i 
dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 

6.1.2 Classes: 
- De guix:   -Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 
    -Resistència mitja: 5 Kg/cm2 
    -Camp d'aplicació: Envà 
 
- Calç hidràulica:  -Dosificació 1 vol. calç/3 
vol.sorra/0,5 vol.aigua 
    -Resistència mitja: 15 Kg/cm2 
    -Camp d'aplicació: Fabriques sense càrrega 
 
- De mescla amb pòrtland:  
    -Dosificació 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra 
    -Resistència mitja: 35 Kg/cm, 
    -Camp d'aplicació: Fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 
 
- De ciment:  -Dosificació:  M-50 l vol. c.p./6 vol.sorra 



  

     M-75 1 vol. c.p./5 vol. sorra 
     M-100 1 vol. c.p./4 vol. Sorra 
     M-150 1 vol. c.p./3 vol. sorra 
     M-200 1 vol. c.p./2 vol. sorra 
     -Resistència mitja: M-50   50 Kg/cm2 
     M-75   75 Kg/cm2 
     M-100 100Kg/cm2 
     M-150  150 Kg/cm2 
     M-200  200 Kg/cm2 
     -Camp d'aplicació: M-50 : Fàbriques lleugerament carregades 
     M-75 :  Fàbriques poc carregades 
     M-100:  Fàbriques amb càrrega normal 
     M-150:  Fàbriques molt carregades 
     M-200:  Fàbriques especials 
 
Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental el 
bloc paral·lelepipèdic de ceràmica o formigó, lligat amb morter. 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o 
especials, compliran amb el que s'estableix, pel que fa referència a dimensions, qualitat i 
resistència, a les disposicions vigents. 
Els maons, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es 
col·locaran sempre a refrec, plans sobre la capa de morter i estrenyent-els fins 
aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant en 
degollades (juntes verticals) com en cordells (juntes horitzontals) el gruix que indiqui la 
Direcció Facultativa. 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparell que s'indiqui. 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-els 
simultàniament entre ells. 
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en 
diagonal, per preveure una bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es 
regarà abundantment la fàbrica, netejant-se de pols i morter vell. 
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà 
de maó de quart, que no compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix 
s'anomenaran: envà (de cinc centímetres -5 cm.-) o paret de mitja rajola (de deu 
centímetres -10 cm.-). 
Els envans s'aplomaran perfectament, amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta 
de guix per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa en 
la fàbrica, degut a l'augment del seu volum. 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per 
caixes. 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran 
fleixos, amb una separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat 
d'un sistema amb l'altre. 
Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel·lular. Les condicions 
generals dels treballs amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques 
ceràmiques. 
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a 
fi de formar reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o en petits murets de contenció. 

6.1.3 Amidament i abonament 
Les obres de fàbrica ceràmica o de formigó, tant vistes com quan cal revestir-les, 
s’amidaran en metres cúbics (m3) executats, incloent-hi en el preu els transports, 
morters, parts proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronament de 
paraments (encara que sigui d'altres materials) elements de subjecció i peces especials 
necessàries per abastar l'acabament de l'element tal com s'expressa en el Projecte. 
També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el 
parament un cop acabat, podent la Direcció de les Obres ordenar el rejuntat de les juntes 



  

quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes operacions incloses en els preus unitaris 
si s'observen defectes en les unions. 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels 
forats compresos entre quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats 
superiors a vuit (8) metres quadrats. 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el 
correcte adreçat interior serà d'abonament, d'acord amb les especificacions del capítol de 
revestiments. 
Els envans de sosteniment i envans de qualsevol tipus s’amidaran per metres quadrats 
(m2.) incloent tot allò esmentat anteriorment i descomptant els forats. 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostremort, 
gelosies i voltes, s’amidaran en metres quadrats (m2), incloent-se en el preu la part 
proporcional de transport, posta a l'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces 
especials i elements de subjecció necessaris per a l'execució de l'element, així com totes 
les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La formació d'arcs s’amidarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del 
ram de paleta, com les cintres i operacions necessàries per llur execució, així com totes 
les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La graonada i replanteig d'escales s’amidarà per metres lineals de graó acabat, preparat 
per rebre el revestiment. 
La formació de conductes de xemeneies o ventilació (Shunt) es mesurarà en metres 
lineals de conducte acabat, sigui prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els 
treballs, materials de tancament o maniobra que s'especifiquin en el Projecte, o que 
siguin necessaris per a complir la Normativa vigent al respecte. 
Les caixes de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" s’amidaran 
en metres lineals, incloent tant els materials com els treballs necessaris per l'execució o 
posta a l'obra, entenent-se inclòs en el preu tots els elements i operacions necessàries 
per a complir la Normativa, inclosa la d'aïllament tèrmic. 

6.2 Guixos i Escaioles 
Definició: Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos 
tipus: estesos (guarnits, lliscatso emblanquinats) i estucs. 
Les escaioles són els revestiments per sostres, fets per plaques sostingudes del sostre. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació 
d'assaigs realitzats a Laboratoris oficials d'aquells materials que hagin de complir 
qualsevol funció a més de la de cel ras. 

6.2.1 Amidament i abonament 
S’amidarà i abonarà per m2 de superfície indicada en els plànols i amidaments del 
projecte. Si hi ha diferencia entre indicacions en plànols i amidaments, prevaldrà el que 
s'indiqui als amidaments. 
En la valoració per m2 de superfície resta inclosa la valoració de formació d'arestes 
(verticals i horitzontals) i angles díedres. 

6.3  Arrebossats i lliscats 
Definició: Els arrebossats i lliscats són revestiments realitzats amb pastes o morters de 
qualsevol conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixtes. 
Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i 
característiques tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció 
Facultativa. 

6.3.1 Amidament i abonament 
Tots els revestiments s’amidaran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, 
descomptant de la partida la meitat de la superficie dels forats entre quatre i vuit metres 
quadrats (4 i 8 m2). 
En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts 
d'altres oficis, peces especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, 



  

neteja, es a dir, tot el necessari per executar el revestiment d'acord amb les 
especificacions de Projecte i de la Direcció d'obra, així com tots els treballs i materials 
que calguin per la correcte execució de les obres i a fi d'aconseguir el compliment de les 
Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament en els plànols. 
Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi 
de complir amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendrà inclòs en els 
preus del revestiment, així com els ajuts adients per realitzar-lo. 
 
 
 
7 FUSTERIA 
 
Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l 'edifici de les prestacions 
d'accés, lluminositat, assolejament, ventilació, etc. en els moments adequats. 
Els tipus seran de fusta, metàl·lics i de plàstic, i compliran les especificacions de la 
Normativa vigent. 
Executades en el taller les peces definides en els plànols, el Contractista haurà de 
preveure a l'obra tots els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint molta cura 
en l'aplanat, alineació i cotes de les diverses encavallades i brancals, així com de la seva 
subjecció a l'obra, atenent l'estanqueïtat de les unions en els paraments de façana 
(tapajunts) i perfecta col·locació. ajustament i funcionament de tots els elements. 
El portam metàl·lic de ferro o d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons 
mostres acceptades per la Direcció Facultativa.  
La col·locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb 
massilles especials, garantides per un mínim de deu anys. 
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl·liques disposaran dels mecanismes 
adients, definits en el projecte, instal·lats per personal especialitzat, essent necessari per 
a llur recepció que el seu esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de 
dificultat l amb suavitat. 

7.1.1 Amidament i abonament 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, incloses les persianes 
enrotllables, correderes o practicables s’amidaran per metres quadrats (m2) de llum 
d'obra d'elements col·locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a llur 
col·locació, segellat de juntes, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les 
ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte indicat per la 
Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut) 
completament acabades i posades a l'obra segons el Projecte o indicades per la Direcció 
Facultativa. 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (Ut) de cuina acabada, amb els armaris 
alts i baixos indicats en els plànols, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per 
col·locar-los. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, com 
desperfectes ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena 
de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o materials que siguin 
necessaris pel seu perfecte funcionament o que siguin recollides a la Normativa vigent, 
encara que no figurin en els plànols del Projecte. 
 
8 PAVIMENTS, ENRAJOLATS 

8.1 Paviments 
Definició: Revestiment d’acabat d’un sòl al qual confereix qualitats específiques. 
S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny 
o sub-bases granulars, podent ser d'un gruix variable en funció de l 'ús al qual es destinin 
i que de tant en tant s'armaran. Quan les soleres tinguin una superfície superior a 
cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran juntes de dilatació amb materials 



  

elàstics i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 

8.2 Execució 
Els paviments enrajolats, com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, 
etc., es realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i 
distribució de peces que indiqui la Direcció d'Obra. Un cop executats, s'ajuntaran amb 
abeurada de ciment. 
Els paviments de terrasso, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar 
desperfectes malgrat que a les zones on s'hagin col·locat encara calgui treballar. 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un 
espai de cinc a deu mil·límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 

8.2.1 Amidament i abonament 
L’amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) 
totals executats. 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per 
deixar-les totalment acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la 
Direcció, sumant-hi en el preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i 
acabats superficials, armadures, juntes i entornpeus. 
En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots 
els treballs necessaris de col·locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, 
neteja, part proporcional d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments de 
fusta s'inclourà la part proporcional de rastells o empostissats, així com els treballs de 
desbastar, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat. 
En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions 
que calguin per complir la Normativa vigent, malgrat que eventualment no es trobi 
recollida exactament en els plànols del Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en 
el preu la part proporcional de materials d'agafada, així com els treballs i peces 
necessàries per al bon acabament. 

8.3 Enrajolats 
Definició: Són els revestiments fets amb peces ceràmiques. 

8.4 Execució 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials 
que puguin produir despreniments de peces. 
Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions i formant les juntes línies 
rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms. 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara 
juntes o el seu centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. 
Les rajoles col·locades amb els materials de presa tradicionals es col·locaran amb morter 
de ciment de riquesa mitja en proporció 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no 
presentin augments sensibles de volum, i havent-les mullat i xopat abans amb aigua. 

8.4.1 Amidament i abonament 
S’amidarà i abonarà per m2 indicats en els plànols i amidaments del Projecte. 
 
9 INSTAL·LACIONS 

9.1 Fontaneria 
La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de 
proveïment, arriba fins als punts de consum. En els plànols s'especificaran: esquema de 
la xarxa de l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc... 
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben 
calibrats amb generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o 
peces especials. No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans 



  

de cinc mil·límetres (5 mm.), ni rugositats de més de dos (2 mm.) de gruix. En els 
diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5 %) en menys i del 
quatre per cent (4 %) en més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per 
cent (10 %). 

9.1.1 Aixetes 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en que l'obturació 
s'executa gradualment i no de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament 
brusc. 
S'ajustarà la col·locació de comptadors a les Normes que dicti la Companyia 
Subministradora. S'usaran comptadors construïts amb materials de llarga durada, amb 
eixos muntats. 
 - Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietilé reticular, a 
les aixetes de cada servei es farà mitjançant ràcord de llautó per evitar els efectes de les 
dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar directament. Les canonades seran 
verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran 
perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les 
condicions d'alineació requerides, no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les 
femelles hauran d'estar convenientment apretades. 

9.1.2 Proves: 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de 
quinze atmosferes (15 at.) produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i 
la pressió restarà invariable durant aquest temps. Si es necessària la instal·lació d'una 
bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-l'hi 
rigidesa o de polipropilé en el cas que la resta de la instal.lació sigui d’aquest material. 
Els comptadors hauran de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil lectura, 
reparació o substitució. 

9.1.3 nstal·lacions amb elevació d'aigua: 
Quan l 'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de 
subminstrament més enlairats de l'edifici per permetre l'engegada de calentadors 
instantanis que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna 
d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema d'elevació d'aigua. S'empraran 
bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per elevacions 
superiors a 30 m. hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una 
moto-bomba. Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques 
reconegudes i de bona qualitat, i s'instal·laran amb tots els accessoris necessaris per a 
que funcionin correctament. 

9.1.4 Amidament i abonament 
La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida 
alçada (P.A.) incloent en el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les 
tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o bateria de comptadors. La bateria de 
comptadors es valorarà com unitat instal·lada amb tots els accessoris. Les conduccions 
de les instal·lacions es valoraran per unitat d'habitatge independentment del diàmetre, 
diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional 
de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges peces especials i 
ajuts necessaris per llur definitiva instal·lació, d'acord amb les normes de la companyia 
subministradora i indicacions dels plànols del Projecte. 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements 
completament instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres, si hi ha 
diferència entre els amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres 
quadrats (m2) executats. 



  

9.2 Electricitat 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions 
de baixa tensió a l'edifici. 
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin 
el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la 
resta de Normativa i Normes de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la 
conformitat a l'execució de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, 
autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 
S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els 
documents del Projecte i plànols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les 
Normes NTE, UNE, DIN. 
L'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els 
materials no específicament detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que 
han de fer-se servir en la instal·lació. 
La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de 
la Generalitat i d'altres organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, 
amb la conformitat de la Direcció d'Obra. 
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció de l'Obra de tots els tràmits 
que s'hagin d'efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar 
els programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el 
tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que 
accepti la instal·lació i connexió de la presa. 
El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la 
consecució de les anomenades llicències i legalitzacions. 

9.2.1 Amidament i abonament 
La presa d'alta i mitja tensió s’amidarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment 
realitzada incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per 
l'acabament i posada en servei, inclòs torres o pals complets, aïllants, excavacions, 
apuntalaments, reblerts, reposicions de paviments, tramitacions de llicències i 
autoritzacions. 
La presa de baixa tensió s’amidarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb 
les mateixes característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment 
esmentades. 
La instal·lació de l'estació transformadora s’amidarà per unitat (Ut.) d'instal·lació, inclòs 
obra civil i aparellatge intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord 
amb la Normativa de la Companyia subministradora. 
La Centralització de comptadors s’amidarà per unitat de centralització completament 
instal·lada, inclosos quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els 
treballs i materials necessaris pel total i complet acabament i posada en servei. 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals s’amidarà per unitat 
d'instal·lació en habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de 
presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de protecció, les 
derivacions individuals, així com els ajuts d'altres oficis per llur complet acabament i 
posada en servei. 
L'electrificació i enllumenat de les zones comuns de l'edifici, aparcament, serveis 
annexes, etc s’amidaran per unitat d'instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la 
calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la 
realització en cada habitatge de més circuits, els amidaments es realitzaran per unitat 
d'instal·lació en local o habitatge, totalment acabada. 
El circuit de posada a terra de protecció s’amidarà per unitat completa d'instal·lació, 
incloent en el preu tots els ajuts necessaris pel total acabament. 

9.3 Comptadors 
Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i 
llur instal·lació es farà en locals ventilats provistos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i 



  

d'instal·lació elèctrica fixa i antideflagrant. 

9.3.1 Amidament i abonament 
Suposant l'existència de centralització, l’amidament serà per unitat de quadre de 
comptadors, tot complert i instal·lat inclosa la realització de desguàs i ventilació 
necessàries en el local. 
Quan s'instal·li un comptador per local o habitatge, l’amidament es farà per unitats (Ut) 
totalment acabades, inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa 
de subministrament es realitzarà d'acord amb les Normes de la companyia 
Subministradora s’amidarà i abonarà per unitat (Ut) tot inclòs. 

9.4  Conduccions 
Seran de coure, d'hacer o de polietilé. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. 
El reblert de les rases es farà per capes successives aplanades, restant prohibit l'ús de 
sorra, escòria o grava. 
Es col·locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No 
s'instal·laran sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les 
canonades de diàmetres inferiors a dotze mil·límetres (12 mm.) hauran d'anar grapades 
cada metre i les superiors, cada dos metres (2 m.). Al travessar murs, envans o forjats, 
es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es masillarà 
amb material elàstic. 
Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada 
usuari i les altres per cada aparell de consum. 

9.4.1 Amidamenti abonament 
Les conduccions s’amidaran per unitats d'habitatge totalment instal·lat, incloent la part 
proporcional de claus de gas, porgadors, fixacions, excavació i reblert de rases, així com 
tots els treballs, inclosos assaigs necessaris per a la posada en servei, totalment acabada. 

9.4.2 Dipòsits 

9.4.2.1 1Dipòsits d'aigua 
En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. 
Encara que el nivell d'aigua hagi d'estar en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà 
tancat i es garantirà l'estanqueïtat de les seves peces. 
El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora 
superior del sobreeixidor. 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que 
l'extrem inferior d'aquesta conducció vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora 
superior de l'element que recull l'aigua. 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de 
la dotació diària de l'aforament. 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre 
l'alçada del fons del dipòsit i l'aixeta més alta sigui com a mínim de 3 m. Si la pressió 
disponible en el ramal no excedeix de 5 m. del nivell d'aigua del dipòsit, s'instal·larà un 
sistema de sobreelevació. 

9.4.3 Dipòsits de combustible 
Els dipòsits de combustible compliran la Normativa vigent. 
 
 
12. PINTURES I ESTUCATS 
 
S'agrupen sota aquesta denominació tots aquells treballs de revestiments de superfícies, 
executats amb materials fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i 
sòlids, dosificats per tal d'afavorir la conservació i que no es produeixi la disgregació dels 



  

materials emprats en la construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i 
intempèrie. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals. Els revestiments 
transparents s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra vindrà definit en el 
projecte, així com els seus colors, acabats i textures. 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol 
element. 

9.4.4 Amidament i abonament 
L’amidament de les partides de pintura serà en metres quadrats (m2) totals executats, 
diferenciant el tipus de suports que figuren en l’amidament i el tipus de pintura. 
En el preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels 
paraments amb productes adequats a cada tipus de material i repassos, així com 
bastimentada i elements necessaris per poder executar el treball. 
L’amidament de la pintura de conduccions serà en metres lineals (ml) inclosa la part 
proporcional d'ancoratges i suports, totalment acabada.  
 
 
Vilafant, novembre de 2017 
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MEMORIA VALORADA.
ORDENACIÓ VIÀRIA DE LA CRUILLA DE LA CTRA. N-260 AMB ELS CARRERS NAVATA I ALBERA

AMIDAMENTS Pàg.:19/10/17 1Data:

PRESSUPOST  VORERES N-260OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant1 M9Z1U010

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 8,500 8,500

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#5 vorera restaurant 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 vorera farmacia 1,000 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#12 vorera bar 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 6,200 6,200

C#*D#*E#*F#14 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#15 illa lateral 2 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#16 illeta c. Albera 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#17 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#18 entrada lateral 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#19 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 164,200

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

2 F2191305

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 8,500 8,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 46,000 46,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 vorera restaurant 1,000 12,500 12,500

C#*D#*E#*F#5 vorera farmacia 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#6 vorera bar 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#8 illa lateral 2 1,000 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#9 entrada lateral 2,000 10,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 120,500

m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió3 F2193A05

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 8,500 8,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 46,000 46,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 vorera restaurant 1,000 12,500 12,500

C#*D#*E#*F#5 vorera farmacia 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#6 vorera bar 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#8 illa lateral 2 1,000 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#9 entrada lateral 2,000 10,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 120,500

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4 F2194JJ5

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

C#*D#*E#*F#1 illeta central 2 1,000 4,500 1,200 5,400

TOTAL AMIDAMENT 5,400

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

5 F2194XK1

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 7,000 3,000 21,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 28,500 1,000 28,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 15,000 3,000 45,000

C#*D#*E#*F#4 vorera restaurant 1,000 10,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 vorera farmacia 1,000 5,500 5,000 27,500

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 4,000 20,000

C#*D#*E#*F#7 vorera bar 1,000 6,200 2,000 12,400

C#*D#*E#*F#8 1,000 8,000 2,000 16,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,500 3,000 13,500

TOTAL AMIDAMENT 203,900

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

6 F2R540H0

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

C#*D#*E#*F#1 demolicio vorada 1,000 120,500 0,300 0,300 10,845

C#*D#*E#*F#2 demolició rigola 1,000 120,500 0,300 0,300 10,845

C#*D#*E#*F#3 demolicio poaviment panot + base 1,000 5,400 0,150 0,810

C#*D#*E#*F#4 demolició paviment asfaltic 1,000 203,900 0,120 24,468

TOTAL AMIDAMENT 46,968

EUR
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m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 F2RA73G0

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

C#*D#*E#*F#1 demolicio vorada 1,000 120,500 0,300 0,300 10,845

C#*D#*E#*F#2 demolició rigola 1,000 120,500 0,300 0,300 10,845

C#*D#*E#*F#3 demolicio poaviment panot + base 1,000 5,400 0,150 0,810

C#*D#*E#*F#4 demolició paviment asfaltic 1,000 203,900 0,120 24,468

TOTAL AMIDAMENT 46,968

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

8 F222B123

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

1 excavacio vorada + rigola

C#*D#*E#*F#2 illa lateral 1 1,000 8,500 0,650 0,350 1,934

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000 0,650 0,350 0,910

C#*D#*E#*F#4 1,000 28,000 0,650 0,350 6,370

C#*D#*E#*F#5 1,000 17,000 0,650 0,350 3,868

C#*D#*E#*F#6 vorera restaurant 1,000 9,000 0,650 0,350 2,048

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,000 0,650 0,350 1,138

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,000 0,650 0,350 0,455

C#*D#*E#*F#9 vorera farmacia 1,000 7,500 0,650 0,350 1,706

C#*D#*E#*F#10 2,000 2,000 0,650 0,350 0,910

C#*D#*E#*F#11 1,000 11,000 0,650 0,350 2,503

C#*D#*E#*F#12 1,000 8,000 0,650 0,350 1,820

C#*D#*E#*F#13 vorera bar 2,000 2,000 0,650 0,350 0,910

C#*D#*E#*F#14 1,000 6,200 0,650 0,350 1,411

C#*D#*E#*F#15 1,000 8,000 0,650 0,350 1,820

C#*D#*E#*F#16 illa lateral 2 1,000 6,000 0,650 0,350 1,365

C#*D#*E#*F#17 1,000 5,000 3,500 0,150 2,625

C#*D#*E#*F#18 1,000 38,500 1,500 0,150 8,663

C#*D#*E#*F#19 illeta c. Albera 1,000 7,000 0,650 0,350 1,593

C#*D#*E#*F#20 1,000 9,000 0,650 0,350 2,048

C#*D#*E#*F#21 entrada lateral 2,000 10,000 1,800 0,200 7,200

TOTAL AMIDAMENT 51,297

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

9 F2412067

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 51,297 1,300 66,686

TOTAL AMIDAMENT 66,686

EUR
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m Vorada recta de peces de formigó, tipus T2, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

10 F96516DD

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 8,500 8,500

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#5 vorera restaurant 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 vorera farmacia 1,000 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#12 vorera bar 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 6,200 6,200

C#*D#*E#*F#14 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#15 illa lateral 2 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#16 illeta c. Albera 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#17 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#18 entrada lateral 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#19 descompte vorada guals -5,000 3,600 -18,000

C#*D#*E#*F#20 -1,000 8,000 -8,000

TOTAL AMIDAMENT 138,200

m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

11 F966A7D9

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

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i
de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

12 F9787GN1

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 8,500 8,500

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 17,000 17,000

EUR
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C#*D#*E#*F#5 vorera restaurant 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 vorera farmacia 1,000 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#9 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#12 vorera bar 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 6,200 6,200

C#*D#*E#*F#14 1,000 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#15 illa lateral 2 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#16 illeta c. Albera 1,000 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#17 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#18 entrada lateral 2,000 10,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 164,200

m Gual de minusvàlits de peces prefabricades, tipus V120 de la casa BREINCO, format per 14 peces centrals de 40x60x10
cm, 2 peces laterals davanteres de 40x60x28 i 2 peces laterals traseres, aferrades a morter sobre base de formigó.

13 F965GM01

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

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Gual de minusvàlits de peces prefabricades, amb forma corba, tipus V120 de la casa BREINCO, format per 34 peces
centrals de 40x60x10 cm, 2 peces laterals davanteres de 40x60x28 i 2 peces laterals traseres, aferrades a morter sobre
base de formigó.

14 F965GM02

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM15 F227T00F

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 28,500 1,000 28,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 vorera restaurant 1,000 10,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 vorera farmacia 1,000 5,500 5,000 27,500

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 4,000 20,000

C#*D#*E#*F#7 vorera bar 1,000 6,200 2,000 12,400

C#*D#*E#*F#8 1,000 8,000 2,000 16,000

C#*D#*E#*F#9 illa lateral 2 1,000 5,000 3,500 17,500

C#*D#*E#*F#10 1,000 38,500 1,500 57,750

C#*D#*E#*F#11 illa separació carril dret 1,000 10,000 2,000 20,000

EUR
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C#*D#*E#*F#12 illa triangle 1,000 4,500 3,000 13,500

TOTAL AMIDAMENT 263,150

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM16 F921201F

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 6,000 3,000 0,100 1,800

C#*D#*E#*F#2 1,000 28,500 1,000 0,100 2,850

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 3,000 0,100 1,200

C#*D#*E#*F#4 vorera restaurant 1,000 10,000 2,000 0,100 2,000

C#*D#*E#*F#5 vorera farmacia 1,000 5,500 5,000 0,100 2,750

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 4,000 0,100 2,000

C#*D#*E#*F#7 vorera bar 1,000 6,200 2,000 0,100 1,240

C#*D#*E#*F#8 1,000 8,000 2,000 0,100 1,600

C#*D#*E#*F#9 illa lateral 2 1,000 5,000 3,500 0,100 1,750

C#*D#*E#*F#10 1,000 38,500 1,500 0,100 5,775

C#*D#*E#*F#11 illa separació carril dret 1,000 10,000 2,000 0,100 2,000

C#*D#*E#*F#12 illa triangle 1,000 4,500 3,000 0,100 1,350

TOTAL AMIDAMENT 26,315

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

17 F9365H11

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 6,000 3,000 0,150 2,700

C#*D#*E#*F#2 1,000 28,500 1,000 0,150 4,275

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 3,000 0,150 1,800

C#*D#*E#*F#4 vorera restaurant 1,000 10,000 2,000 0,150 3,000

C#*D#*E#*F#5 vorera farmacia 1,000 5,500 5,000 0,150 4,125

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 4,000 0,150 3,000

C#*D#*E#*F#7 vorera bar 1,000 6,200 2,000 0,150 1,860

C#*D#*E#*F#8 1,000 8,000 2,000 0,150 2,400

C#*D#*E#*F#9 illa lateral 2 1,000 5,000 3,500 0,150 2,625

C#*D#*E#*F#10 1,000 38,500 1,500 0,150 8,663

C#*D#*E#*F#11 illa separació carril dret 1,000 10,000 2,000 0,200 4,000

C#*D#*E#*F#12 illa triangle 1,000 4,500 3,000 0,150 2,025

TOTAL AMIDAMENT 40,473

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta sobre paviment de
formigó i beurada de ciment pòrtland.

18 F9E11204

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 28,500 1,000 28,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 3,000 12,000

EUR
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C#*D#*E#*F#4 vorera restaurant 1,000 10,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 vorera farmacia 1,000 5,500 5,000 27,500

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,000 4,000 20,000

C#*D#*E#*F#7 vorera bar 1,000 6,200 2,000 12,400

C#*D#*E#*F#8 1,000 8,000 2,000 16,000

C#*D#*E#*F#9 illa lateral 2 1,000 5,000 3,500 17,500

C#*D#*E#*F#10 1,000 38,500 1,500 57,750

C#*D#*E#*F#11 descompte guals -5,000 3,600 1,200 -21,600

C#*D#*E#*F#12 -1,000 9,000 1,200 -10,800

C#*D#*E#*F#13 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 197,250

m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

19 F9E1D205

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

C#*D#*E#*F#1 3,000 2,200 0,800 5,280

C#*D#*E#*F#2 3,000 1,800 0,800 4,320

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,600 0,800 1,280

TOTAL AMIDAMENT 10,880

EUR
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PRESSUPOST  VORERES N-260OBRA 01
INSTAL.LACIONS AFECTADESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reposició de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

1 FDKZH9B4

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

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Reposició de serveis de xarxa de reg, abastament d'aigua, enllumenat, ... ; que puguin resultar afectats durant l'execució
de l'obra de reforma d'urbanització.

2 FDKZHSA1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

3 FG22TD1K

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

C#*D#*E#*F#2 illa lateral 2 1,000 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

4 FG31D562

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 2 1,000 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament amb platina, amb base platina
i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre nou dau de formigó, inclós al preu.

5 FHM11H22

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

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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PRESSUPOST  VORERES N-260OBRA 01
SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTALCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

1 FBB11351

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

C#*D#*E#*F#1 Stop 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

2 FBB11251

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

C#*D#*E#*F#1 direccio prohibida 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 pas de peatons 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 direcció obligació 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 gir prohibit esquerra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base3 FBBZ3011

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

C#*D#*E#*F#1 10,000 3,500 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

4 FBA1E311

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#3 10,000 2,000 20,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 30,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 148,000

m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

5 FBA27311

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

C#*D#*E#*F#1 pas peatons 3,000 4,000 4,000 48,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 7,000 28,000

TOTAL AMIDAMENT 76,000

EUR
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PRESSUPOST  VORERES N-260OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrancada de planta de salvia existent, tot recollint brossa i traslladant-la a abocador.1 FR111000

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 58,000 1,500 87,000

TOTAL AMIDAMENT 87,000

m2 Aplicació d'herbicida per erradicar el gram/gespa existent.2 FR1110K1

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 8,500 6,500 55,250

C#*D#*E#*F#2 1,000 50,000 3,500 175,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 3,000 15,000

C#*D#*E#*F#4 illa lateral 2 0,000 42,000 2,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 245,250

m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió3 F2213122

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 8,500 6,500 0,150 8,288

C#*D#*E#*F#2 1,000 50,000 3,500 0,150 26,250

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 3,000 0,150 2,250

C#*D#*E#*F#4 illa lateral 2 0,000 42,000 2,000 0,150 0,000

TOTAL AMIDAMENT 36,788

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

4 F2412067

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

C#*D#*E#*F#1 1,000 36,788 1,300 47,824

TOTAL AMIDAMENT 47,824

m3 Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana5 FR3PBS01

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 8,500 6,500 0,050 2,763

C#*D#*E#*F#2 1,000 50,000 3,500 0,050 8,750

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 3,000 0,050 0,750

C#*D#*E#*F#4 illa lateral 2 1,000 42,000 2,000 0,050 4,200

C#*D#*E#*F#5 jardinera farmacia 1,000 4,000 4,000 0,050 0,800

TOTAL AMIDAMENT 17,263

EUR
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m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir6 F7B451H0

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 8,500 6,500 55,250

C#*D#*E#*F#2 1,000 50,000 3,500 175,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 3,000 15,000

C#*D#*E#*F#4 illa lateral 2 1,000 42,000 2,000 84,000

C#*D#*E#*F#5 jardinera farmacia 1,000 4,000 4,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 345,250

u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al
35 %, i amb primer reg

7 FR6B1154

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 8,500 6,500 3,000 165,750

C#*D#*E#*F#2 1,000 50,000 3,500 3,000 525,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 3,000 3,000 45,000

C#*D#*E#*F#4 illa lateral 2 1,000 42,000 2,000 3,000 252,000

C#*D#*E#*F#5 jardinera farmacia 1,000 4,000 4,000 3,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 1.035,750

u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 20 a 25 cm, en contenidor de 1,5 l8 FR491433

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

C#*D#*E#*F#1 illa lateral 1 1,000 8,500 6,500 3,000 165,750

C#*D#*E#*F#2 1,000 50,000 3,500 3,000 525,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 3,000 3,000 45,000

C#*D#*E#*F#4 illa lateral 2 1,000 42,000 2,000 3,000 252,000

C#*D#*E#*F#5 jardinera farmacia 1,000 4,000 4,000 3,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 1.035,750

EUR
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PRESSUPOST  VORERES N-260OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Elaboració del pla de seguretat i salut i proteccions de seguretat i salut que s'implantaran a l'obra durant tota l'execució de
la mateixa, d'acord amb l'estudi de seguretat i salut annex al projecte.

1 H121VAR1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 
 
 
 
 
 



MEMORIA VALORADA.
ORDENACIÓ VIÀRIA DE LA CRUILLA DE LA CTRA. N-260 AMB ELS CARRERS NAVATA I ALBERA

PRESSUPOST Pàg.:19/10/17 1Data:

OBRA PRESSUPOST  VORERES N-26001

CAPÍTOL PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P -
37)

164,2002,51 412,14

2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
1)

120,5004,07 490,44

3 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió (P - 2)

120,5004,54 547,07

4 F2194JJ5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P -
3)

5,40016,96 91,58

5 F2194XK1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 4)

203,90011,94 2.434,57

6 F2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat (P - 9)

46,96818,24 856,70

7 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

46,96825,67 1.205,67

8 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 6)

51,29712,96 664,81

9 F2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 8)

66,6867,47 498,14

10 F96516DD m Vorada recta de peces de formigó, tipus T2, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C3 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
14)

138,20026,55 3.669,21

11 F966A7D9 m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
17)

17,00047,90 814,30

12 F9787GN1 m Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de
25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 18)

164,20011,89 1.952,34

13 F965GM01 m Gual de minusvàlits de peces prefabricades, tipus V120 de la
casa BREINCO, format per 14 peces centrals de 40x60x10 cm, 2
peces laterals davanteres de 40x60x28 i 2 peces laterals
traseres, aferrades a morter sobre base de formigó. (P - 15)

5,000890,00 4.450,00

14 F965GM02 m Gual de minusvàlits de peces prefabricades, amb forma corba,
tipus V120 de la casa BREINCO, format per 34 peces centrals de
40x60x10 cm, 2 peces laterals davanteres de 40x60x28 i 2 peces
laterals traseres, aferrades a morter sobre base de formigó. (P -
16)

1,0001.650,00 1.650,00

EUR
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15 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 7)

263,1501,85 486,83

16 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM (P - 12)

26,31524,43 642,88

17 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 13)

40,473112,93 4.570,62

18 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta sobre paviment de formigó i
beurada de ciment pòrtland. (P - 19)

197,25030,20 5.956,95

19 F9E1D205 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta (P - 20)

10,88031,56 343,37

CAPÍTOLTOTAL 01.01 31.737,62

OBRA PRESSUPOST  VORERES N-26001

CAPÍTOL INSTAL.LACIONS AFECTADES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FDKZH9B4 u Reposició de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
 (P - 26)

2,00086,93 173,86

2 FDKZHSA1 u Reposició de serveis de xarxa de reg, abastament d'aigua,
enllumenat, ... ; que puguin resultar afectats durant l'execució de
l'obra de reforma d'urbanització.
 (P - 27)

1,000434,12 434,12

3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 28)

45,0002,16 97,20

4 FG31D562 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 29)

65,0006,08 395,20

5 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
6 m d'alçària, coronament amb platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre nou dau de
formigó, inclós al preu. (P - 30)

6,000321,39 1.928,34

CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.028,72

OBRA PRESSUPOST  VORERES N-26001

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBB11351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament (P - 24)

3,00052,21 156,63

2 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 23)

10,00044,35 443,50

3 FBBZ3011 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 25)

35,00028,00 980,00

EUR
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4 FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 21)

148,0000,54 79,92

5 FBA27311 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 22)

76,0001,82 138,32

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.798,37

OBRA PRESSUPOST  VORERES N-26001

CAPÍTOL JARDINERIA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR111000 m2 Arrancada de planta de salvia existent, tot recollint brossa i
traslladant-la a abocador. (P - 31)

87,0002,72 236,64

2 FR1110K1 m2 Aplicació d'herbicida per erradicar el gram/gespa existent. (P -
32)

245,2500,54 132,44

3 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 5)

36,78810,25 377,08

4 F2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 8)

47,8247,47 357,25

5 FR3PBS01 m3 Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 33)

17,263100,50 1.734,93

6 F7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (P -
11)

345,2502,50 863,13

7 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l,
en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg (P - 35)

1.035,7500,92 952,89

8 FR491433 u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 20 a 25 cm, en
contenidor de 1,5 l (P - 34)

1.035,7501,80 1.864,35

CAPÍTOLTOTAL 01.04 6.518,71

OBRA PRESSUPOST  VORERES N-26001

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H121VAR1 m2 Elaboració del pla de seguretat i salut i proteccions de seguretat i
salut que s'implantaran a l'obra durant tota l'execució de la
mateixa, d'acord amb l'estudi de seguretat i salut annex al
projecte. (P - 36)

1,000750,00 750,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 750,00

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 PAVIMENTS 31.737,62
Capítol 01.02 INSTAL.LACIONS AFECTADES 3.028,72
Capítol 01.03 SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL 1.798,37
Capítol 01.04 JARDINERIA 6.518,71
Capítol 01.05 SEGURETAT I SALUT 750,00

01 Pressupost  VORERES N-260Obra 43.833,42

43.833,42

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost VORERES N-260 43.833,42

43.833,42

EUR
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43.833,42PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

5.698,3413 % despeses generals SOBRE 43.833,42....................................................................................................................................

6 % benefici industrial SOBRE 43.833,42....................................................................................................................................2.630,01

Subtotal 52.161,77

21 % IVA SOBRE 52.161,77.................................................................................................................................... 10.953,97

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 63.115,74€

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

( SEIXANTA-TRES MIL  CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS )
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01 EMPLAÇAMENT I ORDENACIÓ GENERAL 1:500 
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