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1. ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ I OBJECTE DE LES OBRES 
 

El present projecte inclou una sèrie d’actuacions de millora a l’entorn de l’escultura 
del Pou de Llum, ubicada en un espai considerat com el punt on Sant Ignasi tingué 
l’Exímia Il·lustració, entesa com a primera visió dels Exercicis i com a intuïció de la 
fundació de la Companyia de Jesús.  
 

L’escultura en forma d’espiral instal·lada el 2008 amb motiu del projecte Del 
Cardener a l’Antàrtida (2001-2004), de l’artista xilè Fernando Prats, inclou, al seu 
interior, una perforació de 15 metres de fondària. Aquesta intervenció volia fer èmfasi 
en l’experiència transformadora que Ignasi havia tingut en aquest indret (o en algun 
lloc molt proper a aquest) alhora que, assentada sobre una perforació geològica que 
queda oculta, insinua una connexió cap a altres indrets de la terra. 
 
 
2. ANTECEDENTS 
 

L’escultura es troba situada al límit de l’esplanada de la Balconada, en un punt baix 
per on transcorre el camí perimetral que ressegueix el perfil del penya-segat. Les 
escorrenties de l’entorn van a parar a aquest recorregut i, malgrat que es va executar 
una cuneta de formigó per tal que l’aigua pluvial no envaís el camí, l’aigua de pluja 
arrossega les partícules de terra a sobre del monument, deixant-lo completament 
cobert. En el seu moment, es va protegir l’escultura amb un banc corbat que abasta 
un tros d’arc de la circumferència que descriu l’escultura, però no acaba de mitigar el 
problema del fang acumulat a sobre d’aquesta. 
 

L’any 2013, es van proposar dues solucions per tal d’arranjar aquest problema: la 
primera consistia en ampliar l’àmbit del perímetre del banc, allargant-lo, mentre que 
la segona proposava construir una segona barrera, equidistant a l’escultura, en 
forma de barana. Cap de les dues es va acabar duent a terme.  
 

Per altra banda, la barana de fusta existent, que té la finalitat d’evitar caigudes al 
penya-segat perimetral, no acaba de funcionar, atès que s’ha de reparar 
constantment pels actes vandàlics que pateix. 
 

L’objecte d’aquest projecte és posar fi a aquests problemes amb una solució 
permanent, ordenant l’entorn de l’escultura i dignificant l’espai resultant. 
 
 
3. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT 
 

El Pla general –aprovat definitivament el 23 de maig de 1997- classifica l’àmbit de 
l’escultura de sòl urbà (SU). Els terrenys on es troba ubicada l’escultura són 
qualificats de sistema d’espais lliures. Parc paisatgístic (clau D.5). 
 
 
4. ESTAT ACTUAL DELS TERRENYS 
 

Es tracta d’un entorn semi-rural, d’acord amb la seva qualificació urbanística com a 
parc paisatgístic, que no disposa d’enllumenat ni d’altres serveis, a excepció d’un 
tram de clavegueram que connecta amb el barri de la Balconada. 
 

Ni el camí ni l’entorn de l’escultura no estan pavimentats, però sí que estan limitats 
pels dos elements urbanitzadors abans esmentats: la cuneta de formigó superior -
que recull l’aigua provinent de l’entorn- i la barana de fusta inferior, al límit del penya-
segat.  
 

A les proximitats de l’escultura, existeixen tres panells informatius: un sobre les 
vistes als elements més característics de la ciutat de Manresa (la Seu, la Cova, el 
Pont Vell, la torre de Santa Caterina), i dos més explicant el sentit de l’escultura i la 
seva significació ignasiana. 



  

 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 

L’actuació del projecte persegueix dos objectius bàsics: 
 
 Millorar l’entorn de l’escultura, evitant que les aigües pluvials cobreixin el 

monument. 
 

L’actuació sobre el monument pretén també donar-li la importància que es mereix 
i dignificar-lo com a punt de meditació. Així, reconeixent l’existència del paisatge 
privilegiat que l’envolta, tant natural com arquitectònic, es proposa la construcció 
d’un banc de formigó armat, revestit d’acer corten, que es va corbant seguint les 
visuals als elements més característics de la ciutat (la Seu, la Cova, el Pont Vell i 
la torre de Santa Caterina). Aquest banc modifica lleument la topografia actual,  
allunyant les escorrenties del monument, amb pendents que varien del 2,5% al 
10%. 
 

L’esmentat banc divideix l’espai en dues terrasses, separades entre si per un 
desnivell de 45 cm. Per tal d’equilibrar els desmunts i terraplens, i no haver 
d’aportar terres exteriors, la terrassa inferior es disposa uns 20 cm per sota del 
perfil actual. Aquest fet comportarà, a part de l’excavació necessària, la 
modificació de l’escultura per tal d’enrasar-la amb el nou perfil modificat.  
 

A la terrassa inferior, es proposa la construcció d’un tram de paviment de formigó 
armat colorejat amb òxid de ferro, el qual també conformarà la rampa d’accés 
entre ambdós nivells i connectarà amb l’embocadura d’un camí preexistent. 

 

Finalment, es proposa la instal.lació d’un fanal, també d’acer corten, per tal 
d’il.luminar tant el camí com l’entorn de l’escultura, i recol.locar els panells 
informatius existents. 
 

 Millorar les proteccions enfront les caigudes a diferent nivell amb uns elements de 
protecció duradors. 

 

Es proposa substituir la barana existent per un tub rodó d’acer galvanitzat de 20 
cm de diàmetre, situat a 45 cm del terra.  
 

Atès que aquest element no compleix les condicions exigides per la Orden 
VIV/561/2010 sobre condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a 
l’accés i utlització dels espais públics urbanitzats, en concret pel que fa referència 
a  les alçades exigides als elements de protecció al peató (art. 30), aquest 
element es col.locarà a més d’un metre de distància del desnivell que es vol 
protegir, per tal d’alertar convenientment del perill de caiguda. 

 
 
6. CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
 

a. Termini i garantia 
Les obres es preveu que siguin executades en un període màxim de dos mesos. 
S’estableix un període de garantia de les obres d’un any a comptar des de la data de 
recepció de les obres. 
 
b. Accessos 
Durant l’execució de les obres caldrà garantir el tancament efectiu de tot l’àmbit que 
es trobi en obres, indicant, en cada cas, els recorreguts alternatius per accedir als 
diferents espais de l’entorn i assegurant-ne l’accés en condicions de seguretat.  
 
c. Senyalització i control d’obra 
Caldrà preveure la senyalització, la protecció i tancament del tram en obres d’acord 
amb les instruccions de la direcció facultativa. El costos de la senyalització 



  

necessària per a les afectacions, de la protecció i del tancament de l’obra són 
inclosos en els preus de les partides. 
 

Les despeses de control de qualitat previstes són incloses en els preus de les 
partides, fins a un màxim d’un 1% del pressupost de l’obra. 
 
 
7.  PARÀMETRES BÀSICS DEL PROJECTE 
 

Superfície del projecte 947,59 m2 

Pressupost de l’actuació (iva inclòs) 99.954,92 eur 
Cost per m2 (iva inclòs) 105,48 eur/m2 

 
 
8.  RESUM DE PRESSUPOST 
 
Pressupost d’execució material 69.417,96 eur 

 13% despeses generals 9.024,33 eur 
 6% benefici industrial 4.165,08 eur 
Pressupost de contracte (IVA no inclòs) 82.607,37 eur 
 21% IVA 17.347,55 eur 
Pressupost per al coneixement de l’administració 99.954,92 eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manresa, maig del 2017 
Per l’equip redactor 
 
 
 
 
 
Ramon Nieto Gallart    Pere Foradada i Martín 
arquitecte       arquitecte tècnic 
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P R E S S U P O S T



Entorn Camí

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Data: 10/05/17 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost POU DE LLUM

Capítol 01 Pressupost CIMENTACIÓ BARANA

Capítol 02 ENTORN CAMÍ

1 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 8)

0,26 942,000 244,92

2 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 10)

0,15 942,000 141,30

3 CIMEN001 u Execució cimentació per a barana de protecció, inclou l'excavació per
un dau de 60x60x70cm, retirada de terres a l'abocador, subministra i
col�locació de platina 20x20x1cm.i realització del dau amb formigó
HA-20/p/20/I/cubilot (P - 3)

37,34 174,000 6.497,16

4 FR111100 ml Retiradada de tanca existents amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
la càrrega i transport a l'abocador controlat del material. (P - 9)

3,16 320,000 1.011,20

5 OC300LOC u Pericó de registre de 30x30x60 cm, inclòs marc i tapa amb inscripció
´´Enllumenat Públic´´ o ´´EP´´ (P - 15)

140,93 8,000 1.127,44

TOTAL Capítol 01.01.02 9.022,02

Obra 01 Pressupost POU DE LLUM

Capítol 01 Pressupost CIMENTACIÓ BARANA

Capítol 03 ZONA ESCULTURA

1 FR111100 ml Retiradada de tanca existents amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
la càrrega i transport a l'abocador controlat del material. (P - 9)

3,16 18,000 56,88

2 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 8)

0,26 288,000 74,88

3 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 10)

0,15 288,000 43,20

4 CIMEN001 u Execució cimentació per a barana de protecció, inclou l'excavació per
un dau de 60x60x70cm, retirada de terres a l'abocador, subministra i
col�locació de platina 20x20x1cm.i realització del dau amb formigó
HA-20/p/20/I/cubilot (P - 3)

37,34 10,000 373,40

5 OC404 u Fonament de formigó de dimensions 100x100x100 cm inclosa
excavació, col�locació de perns d'anclatge i i replè de formigó H-175 (P
- 14)

332,54 1,000 332,54

TOTAL Capítol 01.01.03 880,90

Obra 01 Pressupost POU DE LLUM

Capítol 02 SERRALLERIA

Capítol 01 ENTORN CAMÍ

1 TUBCAM02 ml Encintat de protecció en trams rectes i corbs, per delimitar el terraplè
mitjançant tub de diàmetre de 200mm i 3mm de gruix, d'acer
galvanitzat en calent, de 410mm d'alçària, des de sota placa a sobre
tub, portarà una placa base amb quatre forats per ancorar amb perns
M-10x150mm (P - 18)

98,58 327,740 32.308,61

TOTAL Capítol 01.02.01 32.308,61

EUR



Entorn Camí

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Data: 10/05/17 Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost POU DE LLUM

Capítol 02 SERRALLERIA

Capítol 02 ZONA ESCULTURA

1 E2213222 m2 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), i formació de nova
esplanada realitzada amb pala excavadora i aportació de terres
adequades (P - 4)

3,04 288,000 875,52

2 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 5) 1,55 288,000 446,40

3 TUBCOR01 ml Encintat de protecció, per delimitar el terraplè mitjançant tub de
diàmetre de 200mm i 3mm de gruix, d'acer amb resistència millorada a
la corrosió atmosfèrica, corten, S355JOWP, de 410mm d'alçària, des
de sota placa a sobre tub, portarà una placa base amb quatre forats
per ancorar amb perns M-10x150mm (P - 19)

93,99 17,740 1.667,38

4 POU12300 ut Recol�locar l'escultura ´´El Pou de Llum´´ adequant-la a la nova rasant,
amb mitjans manuals i mecànics (P - 16)

652,18 1,000 652,18

5 BANC0001 ml Formació de banc mixt de planxa d'acer S355JOWP, de 10mm de
gruix,amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, corten,
acabat efecte corten uniforme sense barnís, col�locada i tallada a
mida, ancorada amb perns a base de formigó (P - 1)

156,27 30,000 4.688,10

6 BANC0002 ml Base de formigó per a banc HA-25/P/10/I/de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot, inclou
l'encofrat i l'armadura de pell i l'excavació de la rasa de cimentació (P -
2)

94,44 30,000 2.833,20

TOTAL Capítol 01.02.02 11.162,78

Obra 01 Pressupost POU DE LLUM

Capítol 03 JARDINERIA

1 FR612353 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 13)

59,56 2,000 119,12

2 FR41822C u Subministrament Celtis australis de perímetre de 18-20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ (P - 11)

112,06 1,000 112,06

3 FR44J22C u Subministrament de Celtis Australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 12)

224,03 1,000 224,03

TOTAL Capítol 01.03 455,21

Obra 01 Pressupost POU DE LLUM

Capítol 04 PAVIMENT

1 F931201F m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del
PM (P - 6)

24,61 7,800 191,96

2 F9G22448 m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris i
tractat en fresc fent una veladura amb òxid de ferro  (P - 7)

184,72 4,800 886,66

EUR



Entorn Camí

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Data: 10/05/17 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.04 1.078,62

Obra 01 Pressupost POU DE LLUM

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 SEGURET11 ut Partida a justificar de les mesures de seguretat i salut (P - 17) 642,08 1,000 642,08

TOTAL Capítol 01.05 642,08

EUR



Entorn Camí

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Data: 09/05/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 Pressupost CIMENTACIÓ BARANA 9.902,92

Capítol 01.02  SERRALLERIA 43.471,39

Capítol 01.03  JARDINERIA 455,21

Capítol 01.04  PAVIMENT 1.078,62

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 642,08

Obra 01 Pressupost POU DE LLUM 55.550,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
55.550,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost POU DE LLUM 55.550,22

55.550,22

euros



Entorn Camí

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 55.550,22

13 % Despesses generals SOBRE 55.550,22.................................................................... 7.221,53

6 % Benefici Industrial SOBRE 55.550,22.......................................................................... 3.333,01

Subtotal 66.104,76

21 % IVA SOBRE 66.104,76.............................................................................................. 13.882,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 79.986,7679.986,76

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS )



Enllumenat Pou de Llum

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Data: 12/05/17 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ENLLUMENAT POU DE LLUM

Capítol 01 PUNTS DE LLUM

1 GHMFUL79 U Bàcul model Ful 10 d'Escofet d'acer corten de 10 m d'alçada i equipat

amb dos projectors led de 25 W completament instal�lat. (P - 5)

3.266,41 1,000 3.266,41

TOTAL Capítol 01.01 3.266,41

Obra 01 Pressupost ENLLUMENAT POU DE LLUM

Capítol 02 CABLES I XARXA

1 CA210 ML Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de

secció instal�lat soterrat per l'interior de tub. (P - 2)

4,63 275,000 1.273,25

2 CA552 ML Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció per a xarxa de terres

d'enllumenat públic, instal�lat directament per l'interior de rasa i tapat

posteriorment amb sorra fina (P - 4)

2,97 260,000 772,20

3 CA502 ML Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de

secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal�lat soterrat per

l'interior de tub (P - 3)

8,01 15,000 120,15

4 OC901 u Instal�lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col�locada en

rasa inclòs perrillo de connexió. (P - 9)

62,01 1,000 62,01

5 ACCONVER u Previsió de conversió aeri/soterrat per a terrasses locals format per tub

de conversió aeri/soterat de 2,5m d'alçada formada per tub de PVC de
grau 9 de 50 mm de diàmetre exterior. (P - 1)

32,27 1,000 32,27

TOTAL Capítol 01.02 2.259,88

Obra 01 Pressupost ENLLUMENAT POU DE LLUM

Capítol 03 OBRA CIVIL

1 OC103 m Canalització soterrada en calçada de 40x60 cm de creuament de vial
amb obertura de rasa, replè i piconat, formigó, dos tubs coarrugats de

110 mm doble capa, cinta de senyalització i reposició d'asfalt. (P - 7)

169,80 1,000 169,80

2 OC104LOC m Canalització soterrada en vorera de 30x40 cm incloent obertura de

rasa, replè i piconat, sorra fina, tub coarrugat de 90 mm de diàmetre
de doble capa, cinta de senyalització i reposició de paviment de

vorera. (P - 10)

62,07 15,000 931,05

3 OC101 m Canalització soterrada en terra de 30x40 cm incloent obertura de rasa,

replè i piconat, sorra fina, tub coarrugat de 90 mm de diàmetre de
doble capa i cinta de senyalització. (P - 6)

22,12 205,000 4.534,60

4 OC301 u Pericó de registre de 40x40x60 cm, inclòs marc i tapa amb inscripció

´´Enllumenat Públic´´ o ´´EP´´ (P - 8)

150,00 2,000 300,00

TOTAL Capítol 01.03 5.935,45

Obra 01 Pressupost ENLLUMENAT POU DE LLUM

Capítol 04 VARIS

1 TRAMITCOM u Tramitació de l'ampliació de potència del quadre elèctric existent

d'enllumenat públic a la Companyia Elèctrica, incloses taxes, permisos

i autoritzacions. (P - 12)

1.200,00 1,000 1.200,00

EUR



Enllumenat Pou de Llum

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Data: 12/05/17 Pàg.: 2

2 PROJECLEG u Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal�lació i

tramitació a Entitat d'Inspecció i Control homologada, incloses taxes i
permisos. (P - 11)

1.200,00 1,000 1.200,00

3 VA101 u Codificació de punt de llum amb enganxina tipus homologada per

l'Ajuntament (P - 13)

3,00 2,000 6,00

TOTAL Capítol 01.04 2.406,00

EUR



Enllumenat Pou de Llum

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Data: 05/05/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PUNTS DE LLUM 3.266,41

Capítol 01.02  CABLES I XARXA 2.259,88

Capítol 01.03  OBRA CIVIL 5.935,45

Capítol 01.04  VARIS 2.406,00

Obra 01 Pressupost ENLLUMENAT POU DE LLUM 13.867,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.867,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ENLLUMENAT POU DE LLUM 13.867,74

13.867,74

euros



Enllumenat Pou de Llum

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 13.867,74

13 % Derspeses Generals SOBRE 13.867,74.................................................................... 1.802,81

6 % Benefici Industrial SOBRE 13.867,74.......................................................................... 832,06

Subtotal 16.502,61

21 % IVA SOBRE 16.502,61.............................................................................................. 3.465,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 19.968,1619.968,16

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DINOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )



  

 
R E S U M  D E  P R E S S U P O S T



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PROJECTE DE MILLORA DE L'ENTORN DEL "POU DE LLUM"

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL. ENTORN CAMÍ 55.550,22 €
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL. ENLLUMENAT 13.867,74 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL TOTAL (PEM) 69.417,96 €

Despeses generals 13,00% 9.024,33 €
Benefici industrial 6,00% 4.165,08 €

82.607,37 €
IVA 21,00% 17.347,55 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 99.954,92 €

noranta-nou mil nou-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-dos cèntims  (IVA inclòs).

Manresa, maig de 2017

Ramon Nieto Gallart
arquitecte

El projecte esmentat té un pressupost per al coneixement de l'Administració (PCA) de



  

P L E C  D E  C O N D I C I O N S   
 



  

 
P L E C  D E  C O N D I C I O N S  G E N E R A L S  



P L E C  D E  C O N D I C I O N S  G E N E R A L S  D E  
L ’ E D I F I C A C I Ó  F A C U L T A T I V E S  I  E C O N Ò M I Q U E S  
 

 
Capítol preliminar: Disposicions generals 

 
Naturalesa i objecte del Plec general 
 
Article 1.- El present Plec general de condicions té caràcter supletori del Plec de 
Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic, tenen com a finalitat regular l'execució de 
les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions 
que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i 
encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o arquitecte Tècnic, així com les relacions 
entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte 
d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents, esmentats per ordre de relació 
pel que fa 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 existeix. 
2. El Plec de clàusules administratives. 
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. 
 

 
Capítol I: Condicions Facultatives 

 
Epígraf 1: Delimitació general de funcions tècniques 

 
L'Arquitecte-director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte-director: 
 
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals 

del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com la seva naturalesa i complexitat 

requereixi, 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, si escau, concorrin a la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el 
promotor en l'acte de la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 

 
L’Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
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 subscribint-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 el 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. 
 
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’acta 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 d’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. 
 



 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
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 hi 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 
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per 
ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el Pla, en els termes de 
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o 
taulell adequat, on es puguin estendre els plànols i consultar-los. 
En l'esmentada oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció 
Facultativa el següent: 
 
- El projecte d'execució complet, inclosos els complements que, si escau, 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) 
 
A més el Constructor disposarà d’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 ser necessària la 
designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la Propietat la persona designada 
com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de l’obra, amb dedicació plena 
i amb facultats per a 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 en 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 mitjà, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s’obligui a mantenir en l’obra com a mínim, i el temps de dedicació 
compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per 
part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la 
paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la 
deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, 
estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- És 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 en 
els 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 una reforma de projecte. Tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat 
d'obra en més del 20% o del total del pressupost en més d'un 10% requereix 
consentiment exprés de la Propietat. 
 
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 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 el termini de tres dies, a aquell que les hagi 
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 calgui 
per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o 
instruccions demanades 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 al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de 
reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar els 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 en 
l'article precedent, però sense que per això no es pugui interrompre ni pertorbar la 
marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, 
podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra els 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, si escau, a allò estipulat en el Plec de 
Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 
 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans 
auxiliars 

 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, la 
senyalització i el seu tancament o vallat.  
L’Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
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 hi hagi donat la seva conformitat prepararà una acta 
acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte. L'omissió d'aquest 
tràmit serà responsabilitat del Constructor. 
 
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 els 
períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins el 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, almenys amb tres dies 
d'anticipació. 
 

Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la 
Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció 
Facultativa estimi convenient variar-ho. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General 
haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin 
encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra; això sense 
perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per 
utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció 
Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el 
Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per 
l'Arquitecte mentre 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 capçats, apuntalaments, enderrocs, 
recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, 
l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, 
aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible 
acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al 
compliment 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 a causa d’això s'originaria en els terminis 
acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis 
d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció 
Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués 
proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les 
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que 
sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificat en l'article 11.  
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de 
conformitat amb la Llei de prevenció de riscos laborals. 



 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament 
de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calgui per tal que quedin perfectament 
definits. Aquests documents s'estendran per triplicat i se n'entregarà 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. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que compleixin 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 
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 del que s’ha expressat anteriorment, quan l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials 
emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el 
decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de 
la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en 
l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en 
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 ocasionades seran a compte 
del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari seran a 
càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes 
classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec 
Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de 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’especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels 
materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los 
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, 
enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. Es retiraran de l'obra o es portarà a 
l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre aquesta qüestió, es retiraran de l'obra quan així ho 
ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la 
seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 
transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la 
qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, 
quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no 
eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o compleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres de retirar els materials que 
no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les 
despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però 
acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell 
determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, 
en general, per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del 
propietari o del promotor (art. 3.1 del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya). 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- És 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 
calgui perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels 
quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la 
documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les 
instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i 
pràctiques de la bona construcció. 
 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 

 
De les recepcions provisionals 
 



Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l’Arquitecte comunicarà a la 
Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l’acte 
de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de 
l’Arquitecte i de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics 
restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcials o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’extendrà un acta amb tants 
exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d’aquesta data començarà a 
córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent 
de final d’obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es 
donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, 
fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement 
a fi de procedir a la recepció provisional de l’obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb 
pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d’obra 
 
Article 38.- L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les 
obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta 
d’habitatges, amb allò que s’estableix en els paràgrafs 2,3,4 i 5, de l’apartat 2 de l’article 
4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d’Abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb l’assistència precisa 
del Constructor o del seu representant. S’extendrà l’oportuna certificació per triplicat 
que, aprovada per l’Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l’abonament per part 
de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions 
Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 

 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l’edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 
reparacions causades per l’ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis 
d’obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de 
garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la 
data del qual cessarà l’obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 

Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es 
trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s’aplaçarà i l’Arquitecte-Director 
marcarà al Constructor els terminis i formes en què s’hauran de fer les obres 
necessàries i, si no s’efectuessin dins d’aquests terminis, podrà resoldre’s el contracte 
amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, 
en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans 
auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a 
deixar l’obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits 
establerts en l’article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà 
en els articles 39 i 40 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però 
acceptables a criteri de l’Arquitecte Director, s’efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 

 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 

 
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. 
 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d’acord amb alguns dels procediments 
següents, segons que s’estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3% i 10% del 

preu total de contracta (art. 53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa 

proporció. 
 

Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional 
per a prendre-hi part s’especificarà en l’anunci de l’esmentada subhasta i la seva 
quantia serà d’ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l’obra, d’un 3% com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per la mateixa, 
haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l’anunci de la subhasta o el que es 
determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que 
s’assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del 10% de la quantitat per la qual es 
faci l’adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes 
especificades en l’apartat anterior. 



El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el 
Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 30 dies naturals a partir de la data en 
què sigui comunicada l’adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari 
la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix 
el mateix paràgraf. 
L’incompliment d’aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l’adjudicació, i 
l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part de la 
subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per 
ultimar l’obra en les condicions contractades, l’Arquitecte-Director, en nom i 
representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los 
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l’import de la 
fiança no fos suficient per cobrir l’import de les despeses efectuades en les unitats 
d’obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no 
excedeixi 30 dies un cop signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La Propietat 
podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats 
per l’execució de l’obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 
 
Article 51.- Si la Propietat, amb la conformitat de l’Arquitecte-Director, accedís a fer 
recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part 
proporcional de la fiança. 
 
 
Epígraf 3: Dels preus 

 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra és el resultat de sumar els 
costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideraran 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% i un 17%) 
 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s’estableix en el 6% sobre la suma de les partides 
anteriors. 
 
Preu d’Execució Material 
S’anomenarà Preu d’Execució Material el resultat obtingut per la suma dels anteriors 
conceptes excepte el Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta  
El Preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses 
Generals i el Benefici Industrial. 
L’IVA gira sobre aquesta suma, però no n’integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es 
contractessin a risc i ventura, s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total 
de la unitat d’obra, es a dir, el preu d’execució material més el tant per cent (%) sobre 
aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s’estima 
normalment, en un 6%, llevat que en les Condicions Particulars se n’estableixi un altre 
de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, mitjançant 
l’Arquitecte, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o 
quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’Arquitecte i el 
Contractista abans de començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el 
Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència, s’acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de 
preus d’utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte. 
 
Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la 
reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar 
augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de 
base per a l’execució de les obres (amb referència a Facultatives) 
 
Formes tradicionals de medir o d’aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país 
respecte a l’aplicació dels preus o de la forma de medir les unitats d’obra executades; 



es respectarà allò previst en primer lloc, al Ple General de Condicions Tècniques, i en 
segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió dels 
preus en tant que l’increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar 
d’acord amb el Calendari, a un muntant superior al 3% de l’import total del pressupost 
de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la 
revisió corresponent d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de 
l’IPC superior al 3%. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en 
el Calendari de la oferta. 
 
Emmagatzematge de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematges 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. 
 
 
Epígraf 4: Obres per administració 

 
Administració 
 
Article 59.- Se’n diuen “Obres per administració” aquelles en què les gestions que calgui 
per a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui 
un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa 
b) Obres per administració delegada o indirecta 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se’n diuen “Obres per Administració directa” aquelles en què el Propietari 
per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, 
autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per 
a l’execució de l’obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l’obra 
i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el 
personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el 
constructor, si hi fos, o l’encarregat de la seva realització, és un simple dependent del 
propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que 
reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S’entén per “Obra per administració delegada o indirecta” la que convenen 
un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per compte d’aquell i com a delegat 
seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegada o 
indirecte” les següents:  
 

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonar directament o per mitjà del Constructor 
totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el 
Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l’Arquitecte-
Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, l’elecció dels 
materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, a la fi, tots els elements 
que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, 
aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en 
definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a 
l’execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) 
prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 
Liquidació d’obres per administració 
 
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 nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació 

vigent, especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada 
ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 
numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada 
ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en 
l’obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es 
presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada 
d’enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin 
pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu 
abonament és sempre a compte del Propietari. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de 
la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un 
15%, entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de 
seguretat preventius d’accidents, les despeses generals que originin al Constructor els 
treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament al 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 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. 
 
Normes per a l’adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració 
delegada es reserva el Propietari per a l’adquisició dels materials i aparells, si al 
Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al 



Propietari, o en la seva representació a l’Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels 
materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l’Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d’obra 
executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de 
la mà d’obra, en totes o en alguna de les unitats d’obra executades fossin notablement 
inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d’obra iguals o 
similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les 
gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per 
l’Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els 
rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la 
diferència, rebaixant-ne el seu import del 15% que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament s’hagin d’efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel 
que fa als rendiments de la mà d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del Constructor 
 
Article 66.- En els treballs d’”Obres per Administració delegada”, el Constructor només 
serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats 
executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als 
obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s’estableixen. En canvi, 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. 
 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 

 
Formes diferents d’abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant 
que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s’hi preceptuï una altra cosa, 
l’abonament dels treballs s’efectuarà així: 
 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present 
“Plec General de Condicions econòmiques” determina. 

5. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els 
“Plecs de Condicions Particulars” que regeixin en l’obra, formarà el Contractista una 
relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons 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 estendre aquesta 
relació, l’Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, 
acompanyant-les d’una nota d’enviament, a l’objecte que, dins del termini de 10 dies a 
partir de la data de recepció d’aquesta nota, el Contractista pugui examinar-les i tornar-
les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels 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 el 
“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 90% 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. 
 
Millores d’obres lliurement executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclús 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 executades 
amb dimensions més grans qualsevol part de l’obra o, en general introduís en l’obra 
sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de 
l’Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l’abonament del que pogués 
correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la 
projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el “Plec de Condicions Particulars d’índole 
econòmica”, vigent en l’obra, l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, 



s’efectuarà d’acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació 
s’expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant 

partida alçada, s’abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus 

contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada 

s’abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de 
l’obra s’expressi que l’import d’aquesta partida s’ha de justificar; en aquest cas, 
l’Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l’execució, el 
procediment que s’ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat, serà 
d’administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el 
Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l’execució 
convinguin ambdues parts, incrementant-se l’import total amb el percentatge que es 
fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i 
Benefici Industrial del Contractista. 

 
Abonament d’esgotament i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de 
qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per 
compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista 
tindrà l’obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li 
seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà 
juntament amb ells el tant per cent de l’import total que, en el seu cas, s’especifiqui en el 
Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
L’import d’aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d’obra 
conformades per l’Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els 
pagaments. 
 
Abonaments 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: 
1. 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 “Plens 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 
 

Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un tant per mil 
(0/000) de l’import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, 
comptats a partir del dia d’acabament fixat en el calendari d’obra. Les sumes resultants 
es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què 
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre 
l’abonament d’un 4,5% anual, en concepte d’interessos de demora, durant l’espai de 
temps de retard i sobre l’import de l’esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un 
mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del 
contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes 
i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l’obra 
contractada o adjudicada. 
Malgrat l’expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte 
fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de 
l’esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la 
part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
 
Epígraf 7: Varis 

 
Millores i augments d’obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s’admetran millores d’obra, només en el cas que l’Arquitecte-Director 
hagi manat per escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels 
contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, excepte en cas d’error 
en les 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 ordenats utilitzar i els 
augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les 
unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l’Arquitecte-Director introdueixi 
innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra 
contractades. 
 
Unitats d’obra defectuoses però acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable 
segons l’Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida 
d’abonament després de sentir al Contractista, el qual s’haurà de conformar amb 
l’esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d’execució, s’estimi 
més enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb condicions, sense excedir l’esmentat 
termini. 
 



Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el 
temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança 
coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes 
assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s’ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s’aboni 
l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament 
d’aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de 
la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document 
públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per menesters distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s’ha exposat serà 
motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de 
fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una 
indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que 
no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la 
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys 
causats pel sinistre, que seran 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. 
 
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 “Plec de 
Condicions Econòmiques”. 
 
Utilització pel Contractista d’edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària 
i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al 
Propietari, tindrà obligació d’adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l’acabament 
del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s’haguessin 
inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en 
els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, 
no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho 
realitzarà el Propietari a costa d’aquell i amb càrrec a la fiança. 
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P R E S C R I P C I O N S  T È C N I Q U E S  P A R T I C U L A R S   
 
1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig g eneral de les obres 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 

 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la 
realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament 
referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments, complementaris, així com de qualsevol 
altre punt de referència. 
 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones 
que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, 
o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 
 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb 
mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter historicocultural, 
d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui 
conservar intactes. 
 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta 
malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal 
conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades 
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres 
vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada 
definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a 
menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de 
terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una 
profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva. 
 
Mesurament i abonament 
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direcció de les 
obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m3 i s’abonaran al 
preu de l’excavació de terra vegetal del QP del projecte. L’esbrossada, la càrrega, el transport a l’abocador o a 
l’aplec intermedi esmentat, i l’estesa i compactació es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte 
 

 
 

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de 
l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de 
material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la 
càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
 
Replanteig general de les obres 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar cada 
vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades 
referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de 
comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al 
replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament amb 
la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals. 
 
1.2. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig 
general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de 
desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del 
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de 
capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant 
que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o seleccionada 
es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refinament i compactació 
de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran 
incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres. 
 
Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de 
vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es consolidarà 
mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, 
químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 
 
pes per unitat de superfície :  p    =  350 g/m2 
càrrega de ruptura            :  f1   ≥  40 KN/m 
càrrega de treball            :  f2   =  13 KN/m  
 
El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de polièster no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat 
sobre un  teixit base de polièster, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les plantes que 
germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 
 
inalterable als raigs UV 
pes per unitat de superfície :  p   =   160 g/m2 
càrrega de ruptura               :  f1  ≥   13 KN/m 
 
La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o superior. 
 
Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2  de superfície 
vertical de mur verd. 
 
aigua 18 l/m2 
mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2  que inclogui: 
 
fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm 
fertilitzant NPK d’alliberament lent 
algues seques 
micro i macro nodriments 
fixador-estabilitzador 
compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8 l/m2 que afavoreixi 
la retenció d’humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades, llavors de plantes herbàcies d’espais 
apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura i orientació del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2 la 
hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions metereològiques favorables o regs 
 



 
 

 
 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, 
presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi 
on s’hagi d’excavat  
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics   per a diferents tipus d’excavació, 
les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de 
terreny. 
 
La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 
 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts, 
els treballs específics que calgui executar es consideraran  inclosos als preus d’excavació. 
 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les 
parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les 
cotes de les voreres més pròximes. 
 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, estesa i 
compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de 
terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de 
transport. 
 
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d’abonament independent. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat 
d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 
 
Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats. 
 
1.3. Reblerts 
1.3.1. Terraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials 
per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions mínimes 
d’acceptació dels terraplens. 

Fig. 1 
 
 

 
 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot 
efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació.  
 

 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons 
d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi 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. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la 
tongada. 
 
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 per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent 
s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-
la orejar. 
 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que 
l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui 
per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), 
segons el criteri de la direcció d’obra. 
 
Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de 
compactació.  
 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats per un 
laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es 
classifiquen segons el quadre següent: 
 
 

  

 SÒLS  SÒLS  SÒLS  SÒLS 
 INADEQUATS TOLERABLES ADEQUATS SELECCIONATS 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 No compleixin Menys del 25%  Sense pedres Sense pedres 
 les condicions en pes de pedres  de mida > 10 cm de mida > 10 cm 

 dels sòls de mida  >15 cm 
 tolerables  
   Menys del 35%   Menys del 25% en 
   en pes de    pes de partícules de 
                                           mida 0,08UNE   mida <0,08 UNE  
    
   LL < 65  LL < 40  LL < 30 
      o          i     i 
   LL < 40  LL >30  IP  < 10 
         i 
   IP > 0.73(LL-20)     IP> 4 
 
   CBR > 3  CBR > 5  CBR > 10 
   sòl inflable < 2%   sòls no inflables 
   M.O. < 2%             M.O. < 1% M.O. < 0,2% 
                                      S.S. < 1 %             S.S. < 0,2%          S.S. < 0,2% 
   Guixos < 5%  



 
 

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions 
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables 
únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a 
mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament 
de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor 
Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’Assaig Próctor 
Modificat. 
 
1.3.2. Pedraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. 
 
1.3.3. Reblerts de materials reciclats 
Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 
 
Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut 
final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i 
materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 
 
Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca de formigó 
que no contindrà elements metàl·lics. 
 
Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de 
ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, 
morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 
 
Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó. 
 
Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 111/78, 
d’índex CBR en laboratori. 
 
Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades. 
 
Mesurament i abonament 
Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè 
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavació de 
parcel·les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar l’excavació a  
 
determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les 
parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més 
pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats, 
es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del 
terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, 
anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris, 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 del sòl és suficient. 
 
Plànols 
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el 
contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. 
 
1.4. Demolicions 
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció 
d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

 
 

 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses 
Seccionament o tall dels col·lector afectat i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. En el cas 
de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el col·lector i evacuar les aigües , si fos 
necessari, mitjançant bombament 
retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d’utilització o aplec definitiu 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen 
la resta dels documents del projecte. 
 
Execució de les obres 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran 
amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar 
damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que 
designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no 
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, 
sorolls, etc. 
 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc 
d’utilització, així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible 
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 
 
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb els 
preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 
 
Fresat 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l’adherència 
amb la nova capa de paviment. 
 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 executats. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de la 
capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d’obra necessària per a 
la seva execució. 
 
 
1.5. Excavació i rebliment de rases 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir  i reblir  les rases 
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 
 

 
 



 
 

 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir  i reblir  les rases 
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 
Mesurament i abonament 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 
manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua.  
 
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o 
pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les 
terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució 
de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran 
objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) 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 i 
mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció 
d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es 
precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i l’arranjament de les àrees 
afectades. 
 
Quan durant els treballs d’excavació apareixin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 
manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en 
bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o 
de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per 
aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els 
subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El 
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense 
que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els 
materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 
materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, 
sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els 
elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior 
a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls 
adequats o seleccionats.  
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 
terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig Próctor Modificat. 
 
 
1.6. Perforacions horitzontals i claves 
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extrauran 
les terres a través de les hèlixs. 
 
Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per 
mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 
 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossat per a ubicar la maquinària i el tub de clavament. 
 
Mesurament i abonament 
Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la 
maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i col·locació del tub, les 
soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment acabada. Si el pressupost 

 
 

del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà l’excavació, 
amuntegament i posterior replè i compactació, a més de l’adequació del fossar per a la col·locació de la 
maquinària i el tub. 
 
 
1.7. Conduccions de clavegueram 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i 
les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
 
Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte 
que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 
altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials 
(PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General 
de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent. 
 
Resistència: 
Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre i quan la 
generatriu del tub es trobi a menys d’1 m  de la línia divisòria de la subbase amb l’esplanada, caldrà protegir la 
conducció amb formigó H-150. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. 
A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc. 
 
Conduccions de formigó 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials utilitzats a 
la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a 
les normes d’aplicació oficials. 
 

 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un quilogram per 
centímetre quadrat (1 kg/cm2). 
 
Resistència a la compressió (càrregues lineals) 

 
 
 
 (Dimensions indicatives) 
 

 Diàmetre Formigó sense armar Formigó armat  
 nominal (serie C)    (serie III) 
  9.000 kg/m2  10.000 kg/m2 

 

    200 1.800    -------- 
    300 2.700     3.000 
    400 3.600     4.000 
    500 4.500     5.000 
    600 5.400     6.000 
    700 6.300    -------- 
    800 7.200     8.000 
 1.000 -------   10.000 
 1.200 -------   12.000 
 1.400 -------   14.000 
 



 
 

Pel que fa a les condicions d’estanqueïtat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-cents grams per 
centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litre (l), calculat segons la 
fórmula següent: 
 
 W  =  Øn  �  L 
 
essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 
 
La resistència característica a la compressió no serà inferior a 28 N/mm2. 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, 
N, en newtons per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa vigent. 
 
Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta d’olis, greixos o 
qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó. 
 
Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica 
 
Execució de les obres 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
subministrament del tub 
preparació de l’assentament 
col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels tubs, 
incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i 
exterior. 
execució de la junta segons requereixen les característiques del tub si el segellat de la junta exterior és de 
formigó H-150 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm) 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte 
es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta 
operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 150 kg/cm2. 
 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col·locació dels 
tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb formigó fins als ronyons i amb llit 
i recobriment de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC. 
 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les 
connexions al clavegueram. 
 
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 
d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima de 
mig metre i es taparà en aquest extrem. 
 
Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt 
d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 20, anirà reblenat de formigó, que sortirà almenys, 0,50 m de la 
superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de connexió. 
 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de 
localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan 
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció 
d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o 
executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses. 
 
Mesurament i abonament 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les 
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i 
els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà 
que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o 
formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en 
contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó H-20, si es fa, serà d’abonament independent per 
metres lineals (ml). 
 
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu 
estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret 
a reclamar el seu abonament per separat. 

 
 

 
 
1.8. Elements singulars del clavegueram 
1.8.1. Arquetes,  pous de registre, cambres de desc àrrega i sobreeixidors 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que 
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de PVC, 
construïts “in situ” o prefabricats. 

 
 
Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H-200 mínim, llevat 
indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó H-250 (mínim). 
 
Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció 
d’obra. Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb 
cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, 
llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de 
detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent 
 
 
 

 
 
 
Execució de les obres 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que 
es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els pous o 
arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint 
especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les 



 
 

peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part 
superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 

 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i 
pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat 
 
1.8.2. Embornals, buneres i interceptors amb reixa 
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). 
S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, 
de manera que en cap cas es puguin formar bassals.  
 
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols 
de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat 
prescripció en  contra. 
 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
 
Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i 
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà  i abonarà per ml. 
 
 
1.8.3. Cunetes canaletes 
Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aigües 
pluvials. 
 

 
 
Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit 
d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i uniran mitjançant morter 
de ciment. 
 
 
Mesurament i abonament 
Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 
 

 
Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per 
unitat (1.7.1). 
 
 
1.9. Conduccions de drenatge 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a 
captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant 
adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de 
calçades amb zones enjardinades. 
 
Llur execució inclou les operacions següents:  
execució del llit d’assentament de la canonada 
col·locació de la canonada 
rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 
 
Condicions generals 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PVC, o de qualsevol altre material 
sancionat per l’experiència. 



 
 

 
 
 
La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col·locats 
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
Forma i dimensions 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en 
tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o 
local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
 
Execució de les obres 
L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’article “Excavació de rases i pous”. 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de 
la rasa. 
 
El llit d’assentament serà impermeable o de formigó H-20. 
 
Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 
 
Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades 
de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els 
tubs ni alterar llur posició. 
 
La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i 
prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres 
lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import 
resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, així com 
qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element de 
la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. Obres de drenatge especial 
 
  
1.10. Obres de drenatge especial 
Tubs d’acer corrugat 

 
 

 
 
Característiques dels materials 
 
Acer 
L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes característiques similars a 
l’A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció de 3043 kg/cm2 (UNE 7010). 
 
Galvanitzat 
La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El galvanitzat serà de 
primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense galvanitzar. 
 
La presa de mostres s’efectuarà segons la norma ASTM A-444. La qualitat del galvanitzat es comprovarà 
d’acord amb les normes UNE 37501 i UNE 7193. 
 
Característiques i muntatge dels tubs 
El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament amb els catàlegs, 
mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior al que s’indica als plànols i que 
les rigideses longitudinals i transversals són anàlogues. 
 
Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació d’elements 
convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal·laran amb una ovalització del 5%, d’una major longitud 
en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la compactació i construcció. En cas que 
s’utilitzi la soldadura per a  composar xapes, s’efectuarà en la fibra neutra de l’ondulació, per tal d’evitar 
tensions residuals al material 
 
Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses plaques, de manera que 
no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de connexions alineades. 
 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu l’excavació i 
el replè, el subministrament i col·locació del tub, així com tota la resta de materials, maquinària i operacions 
necessàries per a deixar la unitat perfectament acabada. 
 
1.11. Encreuament de vial 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-
les simultàniament a la construcció de connexions a parcel.la de clavegueram i de la resta de rases 
transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta 
manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a 
les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; 
claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 
 



 
 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
 
Mesurament i abonament 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment 
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte 
acabament de l’encreuament. 
 
Plànols 
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 
corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior 
de la vorada. 
 
1.11.1. Encreuaments d’abastament d’aigua 
Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de 
formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El 
formigó serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% 
de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat 
màxima del Próctor Modificat. L’alçària mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de 
la vorada col·locada serà d’1,15 m, com a mínim. 
 

 
 
 
 
 
1.11.2. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja na tensió i de baixa tensió 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC protegits amb formigó H-20. Els 
materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,35 m des de la cota superior de la vorada 
col·locada. 
En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.11.3. Encreuaments d’enllumenat públic 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigó H-20 col·locats a una fondària mínima 
d’1 m des de la cota superior de la vorada col·locada. 

 
 
 
 
 
1.11.4. Encreuaments de la xarxa telefònica 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat 2.3. El 
formigó de protecció serà H-150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La  
distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,15 m.  
 

 
 
 
 
 
 
1.11.5. Encreuaments de gas 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb 
les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure apartat 1.5  
“Excavació i rebliment de rases”). 
 
Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas posteriorment, es tindrà 
en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses de gas en cas de 
fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi que no s’hagin de col·locar respiradors. Entre la 
generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima d’1 m. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.11.6. Encreuaments de reserva 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò 
que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 
 
1.12. Subbases 
La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis 
(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de 
superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les 
vorades i rigoles. 
 
Subbase granular 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 
l’esplanada. 
 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves 
naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó). 

 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
 
La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 
400 µm UNE. 
La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUADRE 1 - Tot-ú natural I GRANULATS RECICLATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE 2 - Tot-ú procedent d’esmicolament de pedrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
 
La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de Los Angeles, 
inferior a 50. 
La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 
No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents: 
límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
 
Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l’1% es restes 
d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en 
laboratori. 
 
La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
 
El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-T1 i a 80 per a 
trànsit T2-T3. 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com 
ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 
 
Subbase de sòl-ciment 
El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a la 
qual s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua. 
 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3 i PG 4. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonarà 
per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre 
que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així com totes les operacions, 
materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 

 Garbellament ponderal acumulat (%) 
TAMISSOS UNE
  
  TN (50) TN (40) TN (25) TN (20)   TNA 
   50  100 ------- -------- ---------   100 
   40 80-95  100 -------- --------- --------- 
   25 50-90 75-95   100 --------- 60-100 
   20 -------- 60-85 80-100   100 --------- 
   10 40-70 45-75 50 - 80 70-100 40 - 85 
     5 25-50 30-55 35 - 65 50 - 85 30 - 70 
     2 15-35 20-40 25 - 50 30 - 60 15 - 50 
  400 m   6-22   6-25   8 - 30 10 - 35   8 - 35 
   80 m   0-10   0-12    0 - 12   0 - 15   0 - 18 

  Garbellament ponderal acumulat (%) 
 TAMISSOS UNE     
  TA (40) TA (25) 
   40   100 --------- 
   25 75-100   100 
   20 60 - 90 75-100 
   10 45 - 70 50 - 80 
     5 30 - 50 35 - 60 
     2 16 - 32 20 - 40 
 400 m   6 - 20   8 - 22 
   80 m   0 - 10   0 - 10 



 
 

1.13. Vorades, encintats i rigoles 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la subbase 
mitjançant un llit de formigó H-150, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de 
les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveis de referència per a les 
obres d’implantació de serveis. 
 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, 
que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot 
constituint un element senyalitzador del final de calçada 

 
 
1.13.1. Vorades de formigó 
Procedència 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

 
  
 

 
 
Característiques generals 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 
siguin aprovades per la direcció d’obra. 
 

 
 

 
 
Normes de qualitat 

 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); 
mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
 
Desgast per fregament: 
Recorregut: sis-cents metres (600 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 
Recepció 
Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al 
transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col·locació. 
 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a 
les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm). 
 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els 
terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials i 
operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no 
indiquin una altra cosa. 
 
1.13.2. Rigola de rajol hidràulic 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una 
capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 



 
 

Característiques generals 
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara 
superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 

 
 
 
 
 
 

 
Normes de qualitat 
Desgast per fregament: 
Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrasiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5 mm) 
 
Recepció i col·locació 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 
 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 
 
Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 
 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat 
i totalment acabat, inclòs el formigó H-150 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
1.13.3. Vorades de pedra natural 
Condicions mínimes d’acceptació 

 
 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura compacta i  amb un acabat superficial 
antilliscant. 
No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgàniques. 
La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm). 
La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió superior a 1300 kgf/cm2. 
Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar 
alteracions visibles. 
 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó H-150 de base i tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
2. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de 
forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l’espai públic i 
l’espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament 
d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa 
tensió o qualsevol altre servei. 

 
 
 
2.1. Abastament d’aigua 
2.1.1. Canonades 
Cada tub portarà impreses les característiques següents: 
marca del fabricant 
any de fabricació 
diàmetre nominal 
pressió nominal o de treball 
norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de 
canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades 
d’abastament del ministeri corresponent. 
 
Canonades de fibrociment 
Compliran les especificacions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques  
 
Generals per a canonades d’abastament, la norma UNE 88-203-81 i la norma ISO-160. 
 
Canonades de polietilè 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.131. 
 
 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de 
sediments ni d’incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
Les canonades de PVC compliran la norma UNE 53.112. 
 



 
 

Canonades de foneria 
Les canonades de foneria compliran la norma EN 545. 
 
2.1.2. Unions de tubs 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs de fibrociment 
Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjançant juntes “Gibault”, “RK” o “RKT”. 
 
Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma 
per produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, tot premsant els anells de goma 
contra el maniguet. El nombre de cargols per junta serà: 
 
de Ø   50 mm a Ø   60 mm 2 cargols 
de Ø   80 mm a Ø 125 mm 3 cargols 
de Ø 150 mm a Ø 200 mm 4 cargols 
de Ø 250 mm a Ø 350 mm 6 cargols 
de Ø 400 mm a Ø 500 mm 8 cargols 
 
Les juntes “RK” estan constituïdes per un maniguet de fibrociment amb una ranura central per muntar tacs de 
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat.  
 
Unió de tubs de polietilè 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la 
copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície 
exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura 
controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb conformat del 
cap i junta de goma. 
 
La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la 
interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats 
adequades per evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i acoblant immediatament el tub a la 
copa. 
 
Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran. 
 
Unió de tubs de foneria 
Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi interposarà 
material de junta. 
 
Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 
 
2.1.3. Peces especials 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 
marca del fabricant. 
 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 
interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 
per a tubs de fibrociment ferro colat 
per a tubs de polietilè polietilè 
per a tubs de PVC PVC 
per a tubs de foneria foneria 

 
 

 
Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 
 
Corbes 
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, 
com a mínim. 
 
Cons 
S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T 
Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 
 
Collarins  
S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les 
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 
collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 
 
2.1.4. Vàlvules 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa 
modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent per 
suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que 
s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de 
foneria estarà pintat. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 
sobre una única cara, sense esforços excessius. 
 
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i estaran 
perfectament ajustades. 
 
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la corrosió. 
 
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 
 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
 
S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins d’arquetes quan no 
portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra amb un trampilló a nivell del paviment 
que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama 
indicador del servei), amb tanca de seguretat  i de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la 
vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta 



 
 

 
S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria grisa per a 
pressions nominals fins a 25 kg/cm2  i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer galvanitzat i fet 
d’una única peça i la tija de fixació d’acer inoxidable. 
 
La femella serà de bronze. 
 
El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. L’accionament 
sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la 
quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 
 
La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions “Gibault”. 
 
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar 
pèrdues per les dilatacions. 
 
L’estanquitat de l’eix  s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.  
 
Vàlvules de papallona 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per 
diàmetres iguals superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d’acer fos per a 
pressions superiors. 
 
La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió 
sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 
 
L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços 
considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 
 
Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. 
 
La tanca sempre serà estanca. 
 
 
Vàlvules de retenció 
Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 
 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i d’acer fos per a 
pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 
d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca. 
 
Purga 

 
 

 
Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció connectada a la 
xarxa de clavegueram mitjançant tub ∅ 63mm. 
 
El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i 
d’acer fos per a pressions superiors. 
 
Ventoses 
El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 
  
Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i tapa de foneria, si 
no porten eix telescòpic i trampilló. 
 
Boques de reg 
El cos serà de ferro colat. 
 
Les aixetes seran de bronze. 
 
El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 
desmuntable. 
 

 
 
Comptadors per a les boques de reg 
El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la 
seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 
 
2.1.5. Hidrants 
Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 



 
 

 
La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23-033. 
 
Hidrants soterrats 
El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m. 
 
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid, 
segons la norma UNE 23-400. 
 
Es proveirà de tapa de ferro colat 600 m amb marc i serà de color vermell per la cara vista. Així mateix, la seva 
situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 
 

 
 

 
 
 
 
Hidrants aeris 
El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada per un eix 
d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar, per 
evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d’un sistema d’autobloqueig. 

 
 

 
 
2.1.6. Execució de les obres 
 
 

 
 
 
 
Rases 
Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient per a 
instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de tub i la superfície 
de 100 cm quan s’instal.li sota voreres. Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota 
superior de la vorada col·locada. 
 
El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a 
mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres 
garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran perfectament 
els costats del tub. 
 



 
 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat 1.5 
“Rebliment de ases”. 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 
superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 
Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l’apartat 1.9.1. 
 
Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 
 
Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 
Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i 
fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x 
0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, 
forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m 
fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el 
desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix. La trapa 
d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas.  
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 
companyia concessionària. 

 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part 
proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, 
maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s’abonaran 
per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta manera. En les 
purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua, les 
connexions i part proporcional de peces especials. 
 
2.2. Xarxes d’energia elèctrica i d’enllumenat públ ic 
Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 1.3.2 del Plec de Condicions Tècniques Generals. 
 

 
 

Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 
 
2.2.1. Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció i de 
visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi professional corresponent. 
 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del 
projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
 
2.2.2. Documentació prèvia a l’inici de les obres e lèctriques 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de 
l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar a 
l’obra. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de 
l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de 
Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l’obra podrà 
manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals  no s’especifiquin en aquest Plec 
de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ 
el vist i plau del director de l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
 
Cables 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons 
ISO 9000. 
 
Bàculs i columnes: 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, característiques del 
galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra documentació d’aquest projecte. 
Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985. 
 
Certificat de colada 
Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
 
Llumeneres 
Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que 
composen el llum, concretament del reflector. 
 
Corbes fotomètriques. 
 
Làmpades 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux 
lluminós. 
 
Equip d’encesa 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
 
2.2.3. Xarxa elèctrica (MT i BT) 
2.2.3.1. Cables (conductors) 
Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r 
complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 
 
Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de 
policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r 
complement.  
 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 



 
 

 
Mesurament i abonament 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà l’adquisició, transport, 
carreteig, col·locació del cable, subjeccions, “capuchones” o cintes antihumitat, així com la retirada i 
l’abonament de les bobines corresponents. 
 Conduccions de xarxes elèctriques 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les 
voreres i les calçades. 
 
2.2.3.2. Conduccions sota vorera 

 
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 
cm de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT. 
 
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables. 
 
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm sobre el 
qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar 
lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 
cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte 
dels corrents de curtcircuit o dilatacions. 
 

 
 
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà un totxo de protecció i a 20 cm d’aquest capa anirà una 
cinta de senyalització. 
 

 
 

Per al reblè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor 
Modificat. 
 
2.2.3.3. Conduccions sota calçada 
Els conductors es col·locaran dins de tubs ∅ 150 de fibrociment els quals aniran envoltats de formigó. 
 

 
 
 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
 
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures 
ampliacions. 
 
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en guals, i d’1 m sota 
calçada. 
 
Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions que permetin 
la manipulació dels conductors. 
 
 
Mesurament i abonament 
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció sota 
vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblanit, la sorra, els 
totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, el formigó i les arquetes 
no registrables, situades a ambdós extrems. 
 
2.2.3.4. Elements singulars 
Arquetes 
Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables. amb tapa 
d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
 
 
 

 
 
Basaments i suports d’armaris 



 
 

Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus 
criteris. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui 
d’aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les connexions. 
 

 
 
 
Estacions transformadores 
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i soterrades. 
 
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que 
correspongui. 
 
Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes 
per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i 
d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa. 
 
Mesurament i abonament 
Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de terres, 
enllumenat interior, reparació de cel·les, ferratges d’OC (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, 
etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos per al correcte acabat de 
l’obra. 
 
Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el subministrament, la 
col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 
 
Utillatge interior de l’estació transformadora 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, 
terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i tot 
aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la companyia 
subministradora elèctrica. 
 
L’aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions interiors a les 
cabines i al transformador (MT), circuit del “disparo” del rupto, terres del neutre de BT i tot aquell material i 
operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la normativa de la companyia elèctrica. 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
 
 
2.3. Xarxes de telecomunicacions 
Xarxa telefònica 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
Materials 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits als plànols i al 
present plec. 
 
Materials homologats en telefònica 

 
 

Tubs de PVC rígid Ø 110, Ø 63 i Ø 40 mm, especificació núm. 634.008, codis núms. 510.505 (110x1,2), 
510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2). 
Colzes de PVC rígid Ø 110 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 (110/90/490), 510.718 
(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus 
C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 
Tapes per arquetes i cambres 
Arquetes prefabricades 
Cambres prefabricades 
2.3.1.2. Canalitzacions 
 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia 
telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el paviment de voravia i el 
sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m).  
 
 

 
 
 
Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà de seixanta 
centímetres (0,60 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, 
normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o de 40 
mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, i que un tub 
de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa 
principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels 
armaris de connexió als edificis. 
 
col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m), i sobre d’aquesta 
s’hi col·locarà la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres 
(0,70 m). Una vegada col·locada aquesta capa, s’abocarà formigó dins fins a cobrir tres centímetres (0,03 m); 
llavors s’hi col·locarà la segona capa.  
 
L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins a escampar sobre la 
darrera capa una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó. 
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’un 
d’aquests amb l’extrem de la copa de l’altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, 
dissolvent orgànic volàtil. 
 



 
 

 
 
Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per 
cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m). 
 
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies telefòniques 
han quedat lliures d’elements estranys.  
 
Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diàmetre 
adequat, segons la normativa de la CT.A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels 
cables telefònics. 

 
 
 
Arquetes i elements singulars 
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de 
registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pus. Les cambres de registre són 
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés des de la 
zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl 
urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector 
amb la portada general del servei telefònic. 
 

 
 

 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del 
tipus anomenat D, H, F i M. 
 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
 
Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefònica, elements 
separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 20 N/mm2 de resistència 
característica (H-20). 
 
La distància entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col·locada serà d’1 m. 
 
Arqueta tipus H 

 
 
 
 
 
 
Arqueta tipus D 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cambra BR 
 
Mesurament i abonament de les obres 
Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El 
preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials i les operacions necessàries 
per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de 
subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport. 
 
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 
 

 
 

Les conduccions telefòniques es mesuraran i s’abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus 
unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i els transport i la col·locació de tots 
els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies. 
 
El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, per 
tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
 
2.4. Xarxa de gas canalitzat 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot 
el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de Industria i 
Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia 
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. Normalment, serà la mateixa companyia, o 
qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà l’obra mecànica (implantació de les 
canonades) mentre que l’empresa adjudicatària executarà les obres civils d’excavació i rebliment de rases, i la 
protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.5, relatiu a rebliment de 
rases. 
 
 

 
Profunditat de soterrament 
Profunditats mínimes segons reglament 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Distàncies mínimes a altres serveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada de gas i el 
servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 
 
 

 Tipus de distribució Lloc d’instal·lació  
 Vorera Calçada 
 
 AP 0,60 0,80 
 MP i BP 0,50 0,60 

 
 Tipus de distribució  Encreuaments  Paral·lelismes 
 
 AP 0,20 0,40 
 MP I BP 0,10 0,20 



 
 

 
 
 
 
 
Mesurament i abonament de les obres 
Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per 
metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, làmina de senyalització, tubs de 
protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i materials que, d’acord amb els convenis, han de 
subministrar les companyies. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres 
amb la qualitat definida. 
 
L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, es mesuraran i 
abonaran per unitat totalment acabada 
 
Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments 
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament 
i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran  
 
seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana 
tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal que 
quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 
 
 
 
3. OBRES DE FORMIGÓ 
3.1. Argamassa de ciment 
La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta 
de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no 
es produeixi un principi de prendiment abans de la seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per 
tal d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix 
apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa 
precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins 
dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les 
argamasses rebatudes. 
 
Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, 
principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que 
s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets. 
 
3.2. Formigons en massa i armats 
Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als 
quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de trencament a 
compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la 
resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades 
en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista 
està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no 
podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions 
suposades. 
 
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació de 
l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense 
autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 
de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 
 
En el pla es farà constar: 
descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat 
forma de tractament dels junts de formigonat 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres) 
característiques del mitjans mecànics 
personal 
vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 
seqüència d’ompliment dels motlles 
mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, 
taulons o d’altres) 
mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
sistema de curat de formigó 
 
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò 
que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a més a més les 
següents: 
 
Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o d’encofrat. El 
pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense 
necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà 
d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o 
coqueres, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament 
de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última 
passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 
m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport 



 
 

i posada en obra del formigó sense la presència del director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves 
ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 
 
No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del 
formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades. 
 
Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
 
Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg o 
la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment humides. La 
temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es 
podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització del director de l’obra.  
 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de 
gerga humits per tal protegir.la dels agents atmosfèrics. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no indiqui 
una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 mm, serà de 5 mm en 
superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per 
arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es 
podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de 
reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 
 
El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que 
pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a terme el 
formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a 
conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, 
s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 
 
En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades 
i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó després del seu abocament, 
especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en 
lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de 
l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació. 
 
A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant que 
no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de 
manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i 
elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar almenys dues 
(2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat 
definitivament. 
 
Mesurament i abonament 
El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels 
plànols. Al preu s’inclou el següent: 
l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a fabricació i 
posada en obra 
la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 
l’execució i tractaments dels junts 
la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 
l’acabat i la realització de la textura superficial 
qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
3.3. Encofrats 
Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la 
pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat. 
 
Tant les superfícies de l’ encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no 
contindran substàncies agressives per al formigó. 
 
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col·locació 
i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per 
retracció. 
 
Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu 
muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats 
que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva 
utilització. 

 
 

 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 
paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o 
rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i elements que hagin de tenir una terminació 
molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un 
altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 
 
Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada 
desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el 
director de l’obra. 
 
El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de 
desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode 
indicat pel director d’obra.  
 
3.4. Cintres 
Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total 
propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en 
cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima 
part (1/1000) de la llum. 
 
El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de 
conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les prescripcions de 
les normes MV-103. 
 
Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera uniforme i 
pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la 
prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es 
donarà per bona i podran iniciar les treballs als  
 
quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d’acord amb les 
ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel 
que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del formigó, mentre no 
s’indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s’abonarà per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara 
inferior de l’element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el terreny. 
 
3.5. Armadures passives 
Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles 
electrosoldades. 
 
Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a la “Instrucció de formigó 
estructural EHE”. 
 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 
 
Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, amb límits elàstics fy no 
menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2, respectivament. 
 
Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb límit elàstic fy igual o 
superior a 500 N/mm2 
 
Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció de formigó estructural 
EHE ”,.ja esmentada. 
 
La forma i dimensions de les armadures serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu cas, pel director 
d’obra.  Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament s’ajustaran al que dicta la instrucció EHE. 
 
Mesurament i abonament 
L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent el 
subministrament, manipulació i col·locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta 
execució de l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran. 
 
Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 
 
 



 
 

4. PAVIMENTACIÓ 

 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis 
i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de 
l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la 
capa de base de calçada i les capes de paviment. 
 
4.1. Formigó de base a voreres 
Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia a la 
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els 
elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, es procedirà a col·locar 
la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de 
serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec 
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 
assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit  
 
centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent quinze newtons per mil·límetre 
quadrat (FcK ≥ 15 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 realment 
executats, mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posada en obra del 
formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat 
d’obra. 
 
4.2. Capes de base 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú 
artificial), de grava-ciment o asfàltica. 
 

 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la base granular. 
 
4.3. Bases de tot-ú artificial 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de 
tipus continu. 
 

 
 

Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 µm UNE. 
La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que Figuren al quadre següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 
El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35). 
El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). Per 
aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 
El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor Modificat. 
El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà inferior 
a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 
La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a 
l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la 
capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 
La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà � 20 mm. 
 
Mesurament i abonament 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de 
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i 
totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
4.4. Bases de grava-ciment 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de 
treball prèviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Granulometria dels àrids: 
La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fracció retinguda en el tamís 5 UNE presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més 
cares de fractura. 
 
La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids 
seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30). 
Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05%, proporció de sulfats al 0,5%. 
El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%). 
La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Próctor 
Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (< 35 kg/cm2)). 
S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat 
superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat de la 
barreja amb ciment. 

 Tamisos Garbellament ponderat acumulat (%) 
 UNE TA (40) TA (25) 
 45   100 --------- 
 25 75-100   100 
 20 60-90 75-100 
 10 45-70 50-80 
   5 30-50 35-60 
   2 16-32 20-40 
 400 m  6-20  8-22 
 80 m  0-10  0-10 

 Tamisos Acumulat en  % 
 UNE GC1 GC2 
 40 ------ 100 
 25   100 75-100 
 20 70-100 65-90 
 10 50-80 40-70 
   5 35-60 30-55 
   2 25-45 22-42 
 0,40 10-24 10-22 
 0,08  01-8 1-8 



 
 

El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen el 
subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de la 
subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la 
unitat d’obra. 
 
4.5. Bases asfàltiques 
Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant bituminós. 
Compliran les condicions per a mescles grosses del punt 3.3 d’aquest plec. 
 
Es mesuraran i abonaran seguint el mateix criteri que qualsevol altre tipus de base esmentat anteriorment. 
 
Paviments asfàltics 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en 
fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. 
Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 
 
Paviments asfàltics en calent 
Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 

 
 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100. 
Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La porció retinguda al tamís 5 
UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria 
dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes 
velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de 
rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i 
trànsit pesant). 
Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció 
de carreteres (PG3 i PG4). 
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30). 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves de l’Assaig 
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3 i PG4). 
 
Mesurament i abonament de les obres 
S’abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més, 
la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i 
materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86) 
 

 
 Rodadura D12 - S12 3 - 5 
 D20 - S20  ≥ 6 
 Intermèdia D20 - S20 - G20 6 - 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler: 
tamisos superiors al 2,5 UNE ......................................... ±4% del pes total d’àrids 
tamisos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80µ m............ ±3% del pes total d’àrids 
tamís UNE 80 µ m ........................................................... ±1% del pes total d’àrids 
 
Lligant: 
lligant ............................................................................... ±0,3% del pes total d’àrids 
 
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta 
graus (> 180º). 
 
Microaglomerat en calent 
El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar 
prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l’ambient, en 
capes de gruix entre 10 i 500 mm. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en pes 
d’elements amb dues o més cares de fractura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de 
l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L’índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 
25). 
Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid gros 
(NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-
113/72. 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves d’assaig 
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). S’assenyalaran les 

 CARACTERÍSTICA TRÀNSIT PESAT TRÀNSIT MITJÀ TRÀNSIT LLEUGER 
 Nombre de cops per cara  75 75 75 
 Estabilitat (KN) > 10 7,5 - 12,5 7,5 - 12,5 
 Deformació (mm) 2 - 3,5 2 - 3,5 2 - 3,5 
 Buits en mescla (%) 
  capa de rodadura 4 - 6 3 - 5 3 - 5 
 capa intermèdia 4 - 8 3 - 8 3 - 8 
 capa de base 4 - 9 3 - 9 3 - 9 
 Buits en àrids (%) 
 mescles   -8 � 16 � 16 � 16 
 mescles   -12 � 15 � 15 � 1 
 mescles   -20 � 14 � 14 � 14 
 mescles   -25 � 13 � 13 � 13 

SEDAS TAMISATGE PONDERAL 
UNE ACUMULAT (%) 
 ----- MC 12 MC 10 MC 8 
16   100 --------- ------- 
12,5 85-100   100 
10 70-90 85-100   100  
88 -------- --------   5-100  
  5 50-70 60-80 70-85  
2,5 35-50 40-55 50-65 
1,25 27-38 28-40 34-49 
0,63 15-25 18-30 21-33 
0,32 10-20 10-20 12-23 
0,16   7-15   7-15   8-15 
0,08   5-10   6-10   6-10 
% lligant en pes  
respecte de làrid   5-7   5,5-7 5,5-7,5 

 

 GRUIX DE LA CAPA EN mm TIPUS DE MESCLA 
 
  40 - 50  MC 12 
  20 - 40  MC 10  i   MC 12 
  10 - 30   MC 8 



 
 

temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les 
temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la compactació. 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids: 
Sedassos superiors al 2,5 UNE 
Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 µm 
 
Lligants: 
A establir per la direcció d’obra. 
 
Coloració: 
Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per la 
direcció d’obra. 
 

 
 
 
Mesurament i abonament 
S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no 
especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els 
regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per 
al correcte acabament de les unitat d’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 
35). 
 
Mescles asfàltiques en fred 
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. Per 
a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i 
abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 
 
4.6. Paviments de formigó 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació 
i/o contracció. 
 

 
 0,15 m < g < 0,25 m 
 
 

 Tamís UNE Acumulat en % 
 
 5 90-100 
 2,5 65-90 
 1,25 45-75 
 0,63 27-55 
 0,32 10-30 
 0,16   2-10 
 0,08   0-5 

 
 

Condicions mínimes d’acceptació 
Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, s’ajusta a més a la 
forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas, la resistència a 
flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En cas 
que el projecte defineixi HP-20, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta kg/cm2. 
 
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46). 
 
La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb assentaments del con 
d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm). 
 
A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de la 
sorra sigui de tipus silici. 
 
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 
 
L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícies no serà inferior al trenta per cent (> 30%). 
 
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d’obres 
de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint 
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es 
podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60º). 

 
 
elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 

 
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 
característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar 
additius, juntes, acabat superficial, etc.). 

 
 
 



 
 

 
Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el 
formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
 

 
 

 
 
 

 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la 
preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, 
acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 

 
 

4.7. Paviments de peces de formigó 
Les peces de formigó per a pavimentació són  blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment (paviments de 
llambordes). 

 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 
 
Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.  
 
Toleràncies de dimensions 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
tolerància màxima de mides en planta............± 2 mm 
tolerància màxima de gruix..............................±3 mm 
 
Resistència 
La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quaranta 
newtons per mil·límetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast segons 
norma UNE 7015, amb carborúndum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 
mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El 
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 
corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una 
altra cosa. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que  passi pel tamís de 0,08 mm. 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 

 mm %que passa 
 4,76   5-100 
 2,38 80-100 
 1,19 50-85 
 0,595 25-60 
 0,297 10-30 
 0,149   5-15 
 0,074   0-10 



 
 

 
 
Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de manera 
que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el 
transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els 
materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit 
Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit 
que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 
 
Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 
(després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà. Ens 
referim als següents tipus de paviment: 
 
4.8. Paviments de sauló 
El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials estranys. 
 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 
UNE. 
 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d’obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
 
Mida del granular............................................................. ≤ 50 mm 
Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................ < 50 
Índex CBR (NLT-111)...................................................... < 20 
 
 
El contingut en matèria orgànica serà nul. 
 
El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del 
projecte o la direcció de l’obra. 
 
Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot el 
que s’especifica al PG3 (532). 
 

 
 

Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar 
serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després de compactar 
el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a 
seixanta (EQA > 60 ). 
 
4.9. Paviments de macadam 
El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses entre 10 i 20 
cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual també es compactarà. 
S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic. 
 
L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals, amb la granulometria següent: 
haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 
el desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35). 
 

 
 
L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, detritus de matxucatge o material local. 
Complirà les següents condicions mínimes d’acceptació: 
passarà per un garbell 10 UNE 
la fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en pes 
la fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10 10% i el 25%, en pes 
no serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 
 
Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible.  
 
Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s’exigirà densitat superior a 2.500 kg/m3,, resistència a 
compressió superior a 1.300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 m) i 
haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, 
UNE 7069 i 7070). 
 
Paviments asfàltics 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.3, relatiu a paviments de calçada. 
 
Paviments de formigó amb disseny de juntes 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 a paviments de calçada. 
 
Paviments de rajols hidràulics 
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre 
sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre 
quadrat (H-150) o superior, si així ho especifica el  
 

 
 



 
 

projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre 
que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.  
Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborúndum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a 
dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
 
 
Mesurament i abonament 
Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam, s’abonaran 
per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es 
mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que 
el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per 
al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
 
4.10. Paviment de formigó blindat 
Paviment de formigó blindat amb peces de granit gris. Les peces de granit, col·locades manualment de 
manera que quedin embegudes dins el formigó HA-25/B/10/IIA de 14 cm de gruix, seran de pedra natural 
granítica de color gris amb  una cara asserrada, una cara flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla de 
dues dimensions diferents : la primera de 10-12 x 4-6 cm i la segona de 4-6 x 4-6 cm, ambdues de 10 cm de 
gruix i distribuïdes al 50 % fet que comporta una distribució en superfície aproximada de 2/3 i 1/3 
respectivament. Inclou el corresponent rejuntat amb morter, acolorit en massa si s’escau, i neteja de la 
superfície. El rejuntat es deixarà enfonsat entre 1 i 2 mm respecte l’acabat final de la peça. 
Inclou els corresponents junts de treball i junts de dilatació. 
 
Característiques 
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme, ajustada a les alineacions i rasants indicades en el 
projecte o per la Direcció Facultativa. 
Les peces de granit s’han de col·locar de forma que la cara asserrada i flamejada conformi la superfície 
definitiva del nou paviment. 
La col·locació irregular de les peces de granit mantindrà uniformitat en la seva separació. 
Toleràncies : 
separació entre peces de granit.....................de 0,5 a 2 cm. 
planor ± 0,3 cm en regle de 2 m. 
replanteig longitudinal i transversal de la superfície de treball ... ± 15 mm. 
alineació del junt d’acer ± 3 mm en regle de 3 m. 
 
Condicions d’execució 
Solera de formigó 
El formigó no es podrà estendre fins que es comprovi que la base compleix les especificacions que el Plec de 
Condicions particular contempla per a les bases de formigó. 
Pel que fa al formigó, cal que compleixi el que especifiqui la norma EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
 
Junts de treball 
En el cas de treballar amb formigó de planta els junts de treball seran cada 2m en sentit transversal, per tal de 
permetre la correcta col·locació de les peces de granit des d’ambdós costats longitudinalment fins a un màxim 
de 5 m en sentit longitudinal. El formigonat s’haurà d’executar en trams alternats creant entregues de llosa 
amb llosa, de llosa amb encofrat, o d’encofrat amb encofrat. 
Quan el projecte així ho indiqui,el junt de treball pot coincidir amb la posició d´un junt d´acer corten. 
El perfil d´acer corten simple tindrà un gruix de 8 mm i una alçada de 20 cm amb ancoratges a un costat com 
a mínim. 
 
Junts de dilatació 
Els junts de dilatació es distribuiran segons projecte o a criteri de la Direcció Facultativa. 
Es col·locarà un doble perfil d’acer corten de 8mm de gruix i 20 cm d’alçada, amb ancoratges a un dels dos 
costats per tal que quedin embeguts en la llosa de formigó, amb una separació de 0,5 cm segellat segons les 
indicacions de projecte o de la Direcció Facultativa. 
 
Execució del formigó blindat 
L’execució del paviment s’ha de realitzar estenent una solera de formigó i, simultàniament, clavant 
manualment  les peces de granit gris en el formigó. 
Les peces de granit que “blinden” el formigó s’han de col·locar de forma manual i aleatòria seguint dues 
directrius ortogonals entre si establertes en relació als junts de paviment determinats al projecte. 
Les peces de granit han de quedar parcialment embegudes al formigó amb una profunditat mínima 
d’encastament de 6 cm, deixant la cara plana asserrada i flamejada conformant la superfície. L’espai entre 
peces que no quedi embegut en el formigó s´haurà de rejuntar amb morter. 
Caldrà procurar que l´acabat es mantingui el més net possible. 
El temps d’espera entre l’estesa del formigó i la col·locació de les peces de granit dependrà de les condicions 
climatològiques en el moment de l’execució i de la utilització de formigó pastat “in situ“ , amb un con 
d’Abraham entre 7-9 cm o formigó de planta amb la mateixa consistència. En aquest darrer cas pot resultar 
òptima la utilització d’algun tipus d’additiu retardant amb l’autorització de la Direcció Facultativa. 

 
 

En cas que la col·locació de les peces no contempli aquestes especificacions, la Direcció Facultativa podrà 
exigir la seva demolició i restitució. 
 
Rejuntat de les peces 
Una vegada les peces de granit quedin ben subjectes dins el formigó caldrà procedir al rejuntat amb morter. 
Aquest es realitzarà procurant embrutar les peces el mínim possible. Tanmateix el morter haurà de quedar, 
aproximadament, uns 5 mm per sota del nivell d’acabat definit per la peça de granit. 
 
Colorant 
En cas d´haver-se d´utilitzar colorant s´utilitzarà el colorant de color negre 330 model de la casa Bayferrox 
Hobby Color o similar. 
La seva dosificació serà de 8 Kg de colorant per cada 0,1 m3 de morter el que significa realitzar 4 m2 de 
superfície per cada 8 kg grams de colorant. 
 
Neteja de la superfície 
La superfície de la cara superior del granit col·locat, caldrà que quedi neta de formigó o morter. La Direcció 
Facultativa podrà exigir que es completi la neteja pel mitjà que es cregui adequat. 
 
Variables 
En cas que el contractista proposi un procés d’execució diferent, caldrà que sigui aprovat de forma explícita 
per la Direcció Facultativa. 
Per mantenir una treballabilitat òptima en el formigó provinent de planta es podrà utilitzar un retardant segons 
indicacions de la Direcció Facultativa. 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5º C. 
La superfície executada no s’ha de trepitjar fins que hagi transcorregut : 
per al trànsit de vianants, 24 h a l’estiu i 36 hores a l’hivern. 
per al trànsit rodat, 72 h a l’estiu i 96 hores a l’hivern. 
 
Mesurament i abonament. 
M2 de superfície segons amidaments. 
 
Normativa de compliment obligatori. 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
 
4.11. Elements singulars 
4.11.1. Guals 
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó, amb una 
resistència de 15 N/mm2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al 
projecte no es defineixi capa de subbase o base. 
 

 
Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment. 
 
4.11.2. Escocells 
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una base de formigó 
H-15. En cap cas podran ser atravessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure. 
 
Mesurament i abonament 
Els guals i els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. 
El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les llosetes o 
peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 



 
 

 
 
4.12. Senyalització 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de 
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es 
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport 
(Normes de Senyalització vertical urbana). 
 
4.12.1. Senyalització horitzontal o marques vials 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats 
amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de 
vehicles i vianants. 
 
Cal que compleixin els següents requisits: 
visibilitat diürna i nocturna 
resistència al lliscament 
resistència a la deterioració 
 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 1987 (BOE 
29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles 
redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
 
També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació: 
el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap dels 
assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul.la. 
El valor inicial de retro reflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, serà com a 
mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 
El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i metre 
quadrat. 
El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà superior al 30%. 
 
De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris Oficials per a 
la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, 
com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas 
de dubte. 
 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el 
cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 

 
 

 
 

 
Mesurament i abonament 
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en 
obra. 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, 
es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 
 
Els preus corresponents que Figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, 
maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
4.12.2. Senyalització vertical 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari 
respecte a la circulació o l’itinerari. 
 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de � 0,2 mm o de qualsevol 
altre material admès per la normativa vigent. 
 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions 
de la normativa vigent. 
 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
cartells senyalitzadors 
cartells informadors 
 
Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que 
estigui grafiat als plànols. 
 
Mesurament i abonament 
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució 
completa de la cimentació. 
 



 
 

 
 
Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars de 
fixació, sustentació i fonamentació. 
 
4.12.3. Elements d’abalisament i defensa 

 
 
Els elements d’abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de 
circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants. 
 
Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones). 
 
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA. 
 
Mesurament i abonament 
Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en obra segons els 
plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d’obra. 
 
El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, 
pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat 
totalment acabada. 
 
4.12.4. Senyalització informativa bàsica del sector   
Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea reservada d’aparcament 
d’ús exclusiu per a la informació del visitant. 
 
Com a sistema d’informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i sense interferències. 
El missatge ha de ser comprensible i  assimilable. Aquests aspectes s’han de considerar a l’hora d’escollir el 
contingut, la tipografia i la seva distribució. 

 
 

 
Senyals tipus SASA i SAS 
Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon que inclourà: 
delimitació de l’àmbit del polígon 
identificació dels carrers i vies que l’envolten, així com circumstàncies geogràfiques que puguin servir de 
referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, etc. 
identificació dels carrers del polígon 
numeració i delimitació exacta de cada parcel.la 
 
La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa. 
 
Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l’original al vist i plau de la direcció facultativa. 
 

 
 
Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de Senyalització Exterior 
promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no presentaran cap 
discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. S’uniran amb els plafons mitjançant 
cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures entre si o amb els plafons. 
 
Tots els elements compliran les especificacions del PG3 i PG4 del MOPTMA. 
 
Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en cas que li siguin 
demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així com dels acabats corresponents. 
 
Zona reservada d’aparcament 
Aquesta zona d’ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava sobre la calçada; 
constarà d’una línia que delimitarà el perímetre i d’una ratlla en zig-zag que ocuparà tota l’àrea, i del símbol 
universalment acceptat per indicar “informació”. 
 
Mesurament i abonament 
Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) col·locat en obra. 
 
 



 
 

El preu inclourà el subministrament i col·locació dels plafons, suports, ancoratges, pintures i grafismes, a més 
de l’enderroc i reposició del paviment existent, excavació, fonamentació i tots aquells materials, operacions i 
acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada. 
 
La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m2) de superfície realment 
pintada en obra. 
 
El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i símbol d’informació, 
maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
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DADES DE L'OBRA 
 
 Tipus d'obra 

Construcció d’una nova tanca perimetral i condicionament de l’entorn de 
l’escultura El Pou de Llum. 

 
 Emplaçament 

Camí del carrer del Peix a la Balconada. Entorn de l’escultura El Pou de Llum. 
 

 Superfície aproximada de l’actuació  
950 m2 

 
 Promotor 

Ajuntament de Manresa. 
 

 Autor/s del projecte d’execució 
Ramon Nieto Gallart, arquitecte 

 
 Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Ramon Nieto Gallart, arquitecte 
 

 Durada estimada màxima de l´obra. 
2 mesos 

 
 
 
MEMÒRIA  
 
Estat actual dels terrenys 

 

Es tracta d’un camí semi-rural, sense pavimentar, amb una barana de fusta que 
limita amb el desnivell i el penya-segat situat al costat oest. No disposa de serveis, 
tals com enllumenat, a excepció d’un tram de clavegueram que dóna servei a la 
Balconada. En episodis de fortes pluges, l’orografia del terreny i la manca de 
vegetació ocasiona el desplaçament de grans quantitats de terra, les quals es 
dipositen a l’entorn de l’escultura El Pou de Llum, colgant-la completament. 

 
Descripció de la proposta   

Es proposa la subtitució de la barana perimetral de fusta, molt exposada a actes 
vandàlics, per un nou encintat de protecció a base de tub rodó d’acer galvanitzat de 
20 cm de diàmetre, situat a una alçada de 45 cm sobre el nivell del terreny. Per evitar 
l’aproximació de les persones als desnivells i penya-segats, s’enretira, respecte 
d’aquests, una distància mínima d’1 m. 
 

A l’entorn de l’escultura, es construeix un nou banc de formigó, revestit d’acer corten, 
que servirà per definir dues terrasses a diferent nivell. S’aprofita la intervenció per 
modificar els pendents del terreny, generant unes noves inclinacions del 2’5% que 
conduiran l’aigua de pluja cap a una cuneta de formigó preexistent. Finalment, es 
construeix un paviment de formigó armat, colorejat amb òxid de ferro, que unirà les 
dues terrasses esmentades i unirà l’àrea amb l’inici d’un camí rural existent. 
 

Es col.loca un nou fanal d’enllumenat a les immediacions de l’escultura, fet que 
comporta l’execució d’una canalització nova des del carrer del Peix. 
 



L’actuació també preveu la modificació de l’escultura, resituant-la a la cota final del 
terreny, i la recol.locació de dos panells informatius existents. Es contempla també la 
plantació de dos arbres. 

 
 
COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

 INTRODUCCIÓ 
 
 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
 PRIMERS AUXILIS 

 
 NORMATIVA APLICABLE 

 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 

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

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. 
 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per 
la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores.  
 

Tanmateix, es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant 
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat 
dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 



 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è). 
 
 
PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 
següents activitats: 
 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

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

 La recollida dels materials perillosos utilitzats 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 
 

 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord  amb els següents principis generals: 
 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 
del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 

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

 



 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

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

 
 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
MITJANS I MAQUINARIA  
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

   - Riscos derivats del funcionament de grues  
   - Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
TREBALLS PREVIS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 



 
ENDERROCS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
 
MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 
REFORÇ I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL. RECALÇAMENT DE FONAMENTS D’EDIFICACIONS 
EXISTENTS SI ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ. 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
ESTRUCTURA. CONSTRUCCIÓ DEL FERM 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 



- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
RAM DE PALETA. OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
PAVIMENTACIÓ. REVESTIMENTS I ACABATS  
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

INSTAL.LACIONS. SERVEIS URBANS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 



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

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

 

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

 

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

 

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 

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

 

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
 

 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l’obra.              

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 

de rases 



- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi 
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
 
PRIMERS AUXILIS 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
 

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

 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las 
obras de construcción temporales o móviles. 
Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)  
 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
R.D. 1627/1997, de 24 octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 
 



Ley de prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 13/12/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención. 
R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril 
(BOE: 01/05/98) 
 
Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007 y RD 1627/1997. 
R.D. 337/2010 (BOE: 23/3/2010) 
 
Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de 
reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en 
altura. 
R.D. 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE: 13/11/2004)  
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo. 
R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
R.D. 486/1997. 14 de abril (BOE: 23/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la " Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 
09/03/1971)  
 

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 
Llei 32/2006 (BOE: 19/10/2006)  
 
Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguredad y salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 604/2006  
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores. 
R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97)  
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización.  
R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97) 
 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)  
 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 



R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE. 
Modifica i deroga alguns capítols de la " Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo" (O. 09/03/1971) 
 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. 
R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89) 
 
Protección contra riesgo eléctrico. 
R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01) 
 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de 
líquidos corrosivos. 
R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98) 
 

Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la 
construcción. 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Modificacions: O. 10 diciembre de 1953 
(BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 a 105 derogats 
per O. de 20 gener de 1956. Capítol III derogat pel RD 2177/2004 
  

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
  
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 
de poblado. 
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) M odificació: O. de 7 de marzo dE 1981 
(BOE: 14/03/81)  
 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 
R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. 
(deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de 
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  
 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84) 
 
Normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto. 
O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87) 
  
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 
Modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 
  
S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció. 



O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)  
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Cascos no metálicos  
R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1  
 
Protectores auditivos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
 
Pantallas para soldadores 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Modificació: BOE: 24/10/75  
 
Guantes aislantes de electricidad 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 
  
Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75  
 
Banquetas aislantes de maniobras 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 
 
Equipos de protección personal de vias respiratorias. normas comunes y 
adaptadores faciales 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
 
Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
 

Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8. Modificació: BOE: 30/10/75 
 
Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas 
autofiltrantes 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9. Modificació: BOE: 31/10/75 
 

Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos 
contra amoníaco 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 . Modificació: BOE: 01/11/75  
 

 
 
 

Manresa, maig de 2017. 
 
 
 
 
Ramon Nieto Gallart 
arquitecte 
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