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I MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

I.1 OBJECTE 

 

L’objecte de la present memòria és la descripció de les obres d’urbanització per dotar 

de serveis urbanístics la parcel.la d’equipaments educatius a Can Sans per a la 

construcció de l’escola Soler de Vilardell. 

 

Obeeix doncs, a la necessitat municipal de poder cedir aquesta parcel.la al 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb totes les condicions 

necessàries, i als efectes de construcció d’un equipament educatiu que respon a 

l’interès general. 

 

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de dotar de tots els serveis urbanístics a aquest 

equipament de titularitat municipal arrel de la cessió anticipada per part dels 

propietaris inicials i de la seva ocupació directa a canvi d’aprofitament en el sector 

discontinu P-16 residencial-institut. 

 

I.2 PLANEJAMENT VIGENT 

 

El planejament vigent, el Text refós del Pla general d’ordenació de Sant Celoni, 

aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 18/06/1997. La 

normativa urbanística del planejament general ha estat publicada al DOGC número  

4459, de data 31/08/2005. 

 

El PGMO vigent classifica el sector P-16 com a sòl urbanitzable programat i condiciona 

el sector a completar les àrees urbanes compreses entre la zona esportiva i l’institut, i a 

resoldre correctament l’acabat amb el tren d’alta velocitat. 
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L’ajuntament va redactar i promoure una modificació puntual del pla general envers 

el sector P-16, acompanyada de dos convenis urbanístics de 26.10.06, l’un signat  amb 

els srs. Miquel Angel, Joaquim i Anotni Layret Gode i la sra. Magdalena Gode Latre i 

l’altre amb la societat Grup Kitna Plus, SL conforme cedien anticipadament el sòl per a 

destinar-lo a equipament docent. 

 

Aquesta modificació venia motivada per la urgència d’aportar al Departament 

d’Educació de la Generalitat el sòl necessari per a equipament docent. 

 

La modificació puntual va ser aprovada definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 25/09/2008 i publicat al DOGC 5290 de 

05/01/2009 per a la seva executivitat. 

 

El sector incorporava un nou àmbit discontinu a Can Sans i que es va qualificar de 

sistema d’equipaments i que té caràcter normatiu, tal i com indica l’acord de la CTUB: 

“La zonificació del plànol I.05 té caràcter normatiu només pel que fa a l’àmbit 

discontinu situat al nord, que es qualifica de sistema d’equipaments (clau E).” 

 

El Ple de l’Ajuntament en sessió de 23.10.08 va aprovar l’expedient de cessió gratuïta a 

la Generalitat i la desafectació de d’aquestes dues finques per a la construció d’un 

institut d’educació secundària. 

 

El Ple de l’ajuntament en sessió de 12.02.10 va modifar els acords de cessió gratuïta 

d’una finca al Departament d’Educació de Catalunya per a destinar-la a escola, 

segons allò acordat a la Taula mixta de planificació escolar de 03.12.09. 

 

Previ a l’acceptació de la cessió, el Departament d’Educació requereix que la 

parcel.la disposi de tots els serveis urbanístics, que és l’objecte d’aquest projecte. 

 

També d’acord amb l’esmentada Modificació puntual de PGMO, el tram del carril bici 

i vianants proposat, situat al nord del sector P16, que ha de donar continuïtat a 

l'existent al Passeig del Pertegàs enllaçant amb el sector de l’institut, tindrà la 

consideració de sistema viari amb un traçat integrat en el sistema d’espais lliures del 
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sector P16 pendent de desenvolupament, i servirà de traçat per tal de poder conduir 

les aigües residuals del discontinu del sector, situat més enllà de les línies del tren d’alta 

velocitat. 

 

 

I.3 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

I.3.1 ESTAT ACTUAL 

El sector on es planteja l’urbanització està situat a la part nord-oest del municipi, 

delimitat per la carretera BV-5114 i la Riera del Pertegàs i on es situen tan equipaments 

esportius com educatius, resolts amb edificacions aïllades. 

 

El sector P-16 Residencial Institut enllaça el sector de nucli urbà consolidat de 

Residencial Esports amb l’àmbit d’equipaments, també de sòl urbà del sector Institut i 

ha de resoldre el pas del tren d’alta velocitat que creua obliqüament el sector. 

 

Aquest sector es troba en tràmit de redacció del Pla Parcial i per tant, les parcel.les 

que en formen part no disposen dels serveis urbanístics necessaris per a la consideració 

de solar. Aquest fet impedeix la cessió de la parcel.la colindant a l’actual IES Baix 

Montseny al departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la 

construcció dels equipaments educatius que el municipi necessita. 

 

Aleshores, tan l’execució de les xarxes de serveis com les obres d’urbanització que 

afecten la connectivitat de la parcel.la amb la resta de sòl urbà, han d’anar a càrrec 

econòmicament del sector P-16. 
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    Av. Rectoria Vella- inici camí P-16                             Camí per on ha de passar el carril  
                                                                                                 fins al sector Institut a través del P-16 

                 
    Estat actual del camí  pel sector P-16                            Tram que dóna accés a l’IES 

                        
    Pas sota el TAV                       Aspecte general parcel.la per equipament educatiu       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A la dreta s’observa l’IES Baix Montseny i al fons les Pistes d’Atletisme 
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I.3.2 MOTIVACIÓ DE L’OBRA 

L’execució d’aquestes obres d’urbanització ha de permetre dotar dels serveis 

necessaris la parcel.la d’equipaments educatius annexe a l’IES Baix Montseny. Així 

mateix, l’accessibilitat quedarà garantida per les actuacions i pavimentacions amb el 

accessos proposats en els plànols. 

 

             
 

 

La iniciativa en el desenvolupament d’aquest projecte d’urbanització l’assumeix 

l’Ajuntament de Sant Celoni en virtut de la cessió anticipada i de l’ocupació directa 

de la parcel.la on es projecta l’equipament educatiu , i arrel de l’interès general que la 

parcel.la disposi de la condició de solar i el Departament d’Educació hi construeixi en 

una primera fase l’escola Soler de Vilardell, que en un futur seria escola-institut. 

 

El cost d’aquestes obres les avança l’ajuntament de Sant Celoni atès que el sector no 

diposa encara de pla parcial aprovat ni tampoc té constituïda la corresponent junta 
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de compensació, malgrat que es recuperaran en el procés de reparcel.lació i 

compensació de beneficis i càrregues. 

 

I.3.3 SERVEIS AFECTATS 

Per a la redacció del projecte d’urbanització i l’execució d’aquest, s’efectuaran les 

gestions necessàries amb les companyies per determinar la preexistència 

d’instal·lacions aèries o soterrades i el seu traçat en el tram afectat pel projecte.  

 

La proposta de traçat de carril bici per la part nord del sector ha d’enllaçar amb 

l’Avinguda de la Rectoria Vella, tot travessant el sector resseguint la Riera del Pertegàs, 

i creuant el pas del tren d’alta velocitat pel túnel ja deixat en la infraestructura 

ferroviària. No es preveu en aquest sector l’afectació de serveis existents, excepte els 

provisonals per a l’ús que se n’ha fet fins avui. També creuarà una línea d’alta tensió, 

actualment aèria i que el sector preveu soterrar, per la qual cosa es deixarà els passos 

pertinents. 

 

En el sector Institut es preveu una major afectació, ja que les instal.lacions proposades 

creuaran amb una línea de mitja tensió, per la part de l’aparcament de les pistes, així 

com unes canonades d’aigua en el mateix aparcament, i de desenvolupament sud-

oest en direcció nord-est. 

 

I.4 ÚS I ACTUACIÓ DOTACIONAL 

D’acord amb els objectius ja exposats en l’apartat I.3.2 MOTIVACIÓ DE L’OBRA, la 

funcionalitat de les obres proposades d’acord amb el planejament municipal i 

respectives modificacions i els criteris dels tècnics municipals  se centra en el següent: 

▪ Garantir l’accés rodat a una parcel.la  d’equipament educatiu. 

▪ Garantir els serveis dotacionals a l’equipament esmentat. 

▪ Possibilitar l’accés  a l’equipament amb mitjans de transport exclusivament no 

motoritzats. 

▪ Millorar la proposta d’evacuació d’aigües residuals cap al a xrxa de 

clavegueram existent. 
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A més, amb aquesta actuació es complementa l’actual xarxa d’itineraris per a 

bicicletes i vianants del municipi d’acord amb els següents objectius: 

▪ Afavorir la mobilitat a peu i a bicicleta, en un entorn integrat en els espais lliures 

del municipi. 

▪ Garantir la plena funcionalitat del camí mitjançant el nivell d’urbanització adient. 

▪ Garantir les condicions de seguretat dels usuaris. 

▪ Connectar el sector d’equipaments i espais lliures amb el nucli urbà del municipi. 

▪ Donar continuïtat al carril bici existent al passeig de la Rectoria Vella, paral·lel a la 

riera de Pertegàs 

 

La pavimentació del camí-carril bici facilitarà que la conducció d’aigües superficials 

fora del camí, juntament amb una previsió de traçat de sanejament considerada per 

al sector d’equipaments, suposa juntament amb la instal·lació l’enllumenat públic 

l’adequació de l’itinerari per tal de garantir les condicions funcionals i de seguretat 

considerades bàsiques per als usuaris del sector d’equipaments. 

 

 

I.5 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

 

La proposta d’actuació per a dotar dels serveis urbanístics necessaris a l’equipament 

educatiu consisteix bàsicament en: 

 

- Clavegueram de la parcel.la, de manera que s’utilitza el traç del camí del carril bici 

per conduir el col.lector de fecals i enllaçar-ho amb els col.lectors existents en el 

Passeig de la Rectoria Vella, a l’alçada del sector Residencial Esports. Aquest col.lector 

ja inclourà les previsibles escomeses per a rebre els col.lectors de la resta del Sector P-

16, en el moment d’executar les obres d’urbanització. 

També inclou una escomesa de pluvials per tal de donar compliment als paràmetres 

del CTE respecte del DB-HS, i que serà un tub de 400 mm de diàmetre col.locat segons 

plànols. 
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-Execució d’accés pavimentat amb carril bici a través del sector, per tal de donar 

accés de vianants a la parcel.la d’equipaments. 

 

-Execució de les obres necessàries per tal de donar subministrament elèctric, telefònic i 

d’aigua a la parcel.la d’equipament del sector. La part elèctrica consisteix en la 

conversió d’un PT aeri a CT, i la corresponent escomesa. 

 

- Instal.lació d’elements de protecció i senyalització. 

 

- Instal.lació d’enllumenat del carril bici per accedir a la parcel.la d’equipament. 

 

Per al disseny de l’enllumenat públic es seguiran els criteris fixats pels serveis tècnics 

municipals quant als tipus de lluminàries i nivells lumínics de les vies de circul·lació i 

àmbits de vianants. 

 

 Respecte de la xarxa de sanejament 

D’acord amb les exigències bàsiques que estableix el CTE, desenvolupant 

reglamentàriament la Llei d’ordenació de l’edificació LOE, les noves edificacions 

hauran de complir uns requisits mínims d’habitabilitat, seguretat i funcionalitat, entre els 

quals l’evacuació separativa (segons document bàsic HS) de fecals i pluvials. És per 

això que la proposta d’urbanització incorpora una escomesa de fecals i una altra de 

pluvial per a l’equipament educatiu. 

 

Els col.lectors seran de polietilè corrugat de diàmetre segons plànols amb la cara 

interior llisa, col.locats amb una pendent no superior al 4% i amb pous de registre i 

intercepció cada 50 metres com a màxim. Els pous seran del tipus circular de formigó 

prefabricat de 100 cm de diàmetre amb els corresponents cons de reducció, per tal 

de rebre les trapes de fundició dúctil de 65 cm acomplint normes UNE i DIN de 40 Tn de 

resistència. 

 

Clavegueram de fecal dels equipaments esmentats, que enllaçi amb el col.lector 

projectat de l’equipament educatiu i consistent en un col.lector de polietilè de 
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diàmetres entre 400 i 600 mm amb el preceptius pous de registre i amb una pendent 

entre l’1-4%. 

 

Les escomeses de fecals de la parcel.la serà de PVC de diàmetre 300 mm i es 

connectarà a la part de cota més baixa de la parcel.la i desaiguarà a un pou de 

registre. 

 

El col.lector de residuals que transcorre pel sector preveurà mitjançant pous de registre 

les futures escomeses de la restant instal.lació del sector.  

La part del clavegueram de fecals que transcorre dins de l’àmbit de 50 m paral.lel a la 

traça del tren d’alta velocitat les executa Adif en motiu de les obres que porta a terme 

per al subministrament d’energia elèctrica a la línia d’alta velocitat. 

 

Vialitat carril bici 

Es proposa d’executar un tram de carril bici de 3-4 metres d’amplària que ha de 

permetre l’accés pavimentat a la parcel.la d’equipaments educatius des del Passeig 

de la Rectoria Vella. 

 

El carril bici estarà format per una encintada inicial amb vorada recta del tipus T3 , que 

ens formarà la caixa per on passarem les instal.lacions soterrades que hagin d’anar pel 

traç del carril-bici, i que cobrirem amb una primera capa de sub-base granular de 15 

cm de gruix, compactat al 95% PM i una de posterior de TOT-U artificial de 25 cm de 

gruix i compactat al 98% PM.  

 

Amb la base compactada, es procedirà a l’execució del paviment d'aglomerat 

asfàltic del carril bici i vianants, amb la disposició d’una primera capa de 8 cm de 

mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i 

betum asfàltic de penetració, compactada al 95% de l’assaig Marshall. La capa 

d’acabat asfaltic serà amb una capa de rodadura colorejada de D-12 i 5 cm de gruix 

amb el mateix grau de compactació que l’anterior. 
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Respecte de la xarxa d’aigua i d’hidrants 

La canalització serà de polietilè d’alta densitat PE-MRS fins a 16 atm. amb els diàmetres 

assenyalats en els plànols i amidaments. Com a criteri general, les canonades se 

situaran a cota superior al sanejament i a les següents distàncies d’altres instal.lacions: 

 -A 60 cm de clavegueres 

 -A 30 cm d’electricitat d’alta tensió 

 -A 20 cm d’electricitat de baixa tensió 

 -A 30 cm de telefonia 

 

Les escomeses seran individuals deixant-se acabades amb un tap cec. Les vàlvules 

aniran allotjades en pericons de formigó, amb tapa i marc de fosa gris. Es preveu una 

escomesa d’aigua potable de 63 mm de diàmetre i una altra de 63 mm per a aigua 

de bombers a 5 atm. 

 

La instal.lació inclourà un hidrant soterrat fabricat en fosa de ferro amb recobriment de 

pintura de pols epoxi amb tancament automàtic en cas de fugues, amb sortida i 

connexió de 100 mm, incloent brides, derivacions,...i l’arqueta prefabricada amb tapa 

i pany de fosa amb inscripció de bombers. 

 

Xarxa d’electricitat 

La instal.lació reunirà les condicions establertes en el reglament eletrotècnic de baixa 

tensió REBT, així com les Normes tècniques particulars de la Companyia subministradora 

Fecsa-Endesa, i les seves prescripcions de disseny i consistiran en un subministrament i 

conversió de transformador de potència  de 200 Kw de 400/230 V, amb normes 

d’Endesa, amb termòmetre d’esfera i rodes de transport, a partir de centre aeri PT. 

 

S’ha d’incloure el transport, muntatge i connexionat, així com tota l'obra civil, inclòs el 

mòdul tipus d'Ormazabal PF4, aparellatge ET, fusibles, indicador curtcircuit, 

legalitzacions, escomesa subterrània, caixa de protecció i comptadors. 

 

Possiblement també podrà incloure la substitució de la torre de recepció de la PT. 
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A partir de la nova estació transformadora, es distribuirà en BT fins a la parcel.la 

d’equipament. 

 

Respecte de l’enllumenat públic 

Es preveu un circuit d’enllumenat públic connectat al quadre de comandament. Es 

realitzarà a base de columnes de fundició de ferro gris del tipus Micra de la casa Salvi 

o similar de 4 m d’alçada i rematades amb una lluminària tipus Bàsic Top II 490 de Salvi 

o similar de 100 W de vapor de sodi així com l’equip de reducció de fluxe amb balastre 

i/o doble nivell, per a il.luminació del carril bici d’accés a la parcel.la, i estanqueitat del 

grup òptic IP-65. 

 

També haurà de complir el plec de condicions tècniques de l’enllumenat públic de 

Sant Celoni. 

 

 

Xarxa de telefonia 

Es connectarà a la línia de telefonia existent a l’àmbit del pas d’Adif i anirà soterrada 

fins a l’escomesa de la parcel.la. 
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I.6 ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
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I.7 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

La normativa, instruccions i disposicions aplicables de caràcter general per aquesta 

obra són: 

 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

- Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública 

- Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras (BOE núm.228, de 23 de septiembre de 1994) 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-

3/75) aprobada por OM de 6 de febrero de 1976 

- Instrucción 8.1-IC “Señalización vertical” i la Norma 8.2-IC “Marcas viales” 

- Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut 

en les obres de construcció. 

-“Recomenacions per a la redacció de Projectes de sanejament de la comarca” 

(C.M. de Barcelona i altres municipis). 

- Modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 

criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

- Decret 130 – 13/05/2003 Reglament de serveis públics de sanejament. 

-Ordre 15/09/1986 Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies de 

sanejament per a poblacions. 

- Reial decret 1890 – 14/11/2008 pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica 

en les instal.lacions d’enllumenat públic exterior i les seves instruccions tècniques 

complementàries EA-01 a EA-07. 

- Decret 82 – 03/05/2005 Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de 

maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

-Resolució 17/05/1989 pel qual s’aprova la instrucció interpretativa de la ITC-MT-BT-009, 

del reglament electrotècnic per a baixa tensió, relativa a instal.lacions d’enllumenat 

públic. 

- Llei 18 – 23/12/2008 de Garantia i qualitat del subministrament elèctric. 

- Llei 32 – 03/11/2003 de la Llei general de telecomunicacions. 
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I.8 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

CAPÍTOL I: CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

1.INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

 

1.1. OBJECTE DEL PLEC I  ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

1.1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les 

especificacions, prescripcions, criteris i normes que regiran la primera fase de les obres 

d’urbanització del Sector P-16 Residencial Institut. 

 

1.1.2 Àmbit d’Aplicació 

 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest 

Projecte, en tot el que no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, i restaran incorporades al Projecte. En tot cas les condicions 

establertes en el Contracte d’Obres prevaldrà per sobre aquestes Condicions Generals 

en el cas de discrepàncies entre ells.  

 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que 

el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no 

s’oposin per ésser  menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 

 

1.1.3 Disposicions Generals 

 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran 

d’aplicació els següents documents: 
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Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de 

Poblacions. Aprovació per O.M. de 15 de Setembre de 1986 BOE nº 228 de 23 de 

Setembre de 1986. 

 

Normes provisionals per la redacció de projectes d’Aprovisionament i Sanejament de 

poblacions.- (En el que modifiquin o complementin a les anteriors). 

  

Reglamentació Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques i disposicions 

complementàries. Ordre 11-4-1946 i 8-2-1951. 

  

Reglamentació i ordre en vigor sobre seguretat i salut en el treball en la construcció i 

obres públiques. 

 

O.M. de 14 de Març de 1960 i D.C. nº67 de la Direcció General de Carreteres sobre 

senyalització de les obres. 

 

Modificació parcial i ampliació de les Instruccions complementàries MI.BT.004, 007 i 017, 

annexes el vigent reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministre 

d’Indústria i Energia de 19 de Desembre de 1977. 

 

Instrucció de formigó estructural EHE-08. 

  

Instrucció relativa a les Accions a considerar en el Projecte de Ponts de Carretera. 

Aprovació per Ordre de 28 de Febrer de 1972 (BOE nº93 de 18 d’Abril de 1972). 

 

Plec de condicions Facultatives Generals per obres d’aprovisionament d’aigües.- 

Aprovat per  O.M. de 7 de Genera de 1978 i per obres de sanejament, aprovat per 

O.M. de 23 d’agost de 1949. 

 

Instruccions per la fabricació i subministrament de formigó preparat (ENPRE-72).- O.M. 

de 10 de maig de 1973. 

 

Instruccions per tubs de formigó armat o pretensat. (CI.ET. 1980). 
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Plec General de  Condicions Facultatives per a canonades d’aprovisionament  

d’aigües, aprovat per O.M. de 28 de Juliol de 1974. 

 

Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de 

formigó de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.- Barcelona 1960. 

 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-75.- Decret 

1964/1975, de la Presidència del Govern de 23 de Maig de 1975. 

 

Criteris a seguir per a la utilització de ciments inclosos en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-75.- Ordre del Ministeri d’Obres 

Públiques de 13 de Juny de 1977. 

 

Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaiola en les obres de 

construcció. Ordre de la Presidència del Govern de 27 de Gener de 1972. 

 

Fabricació i ús de sistemes de forjat o estructures per a pisos i cobertes.- Decret 

124/1966 de la Presidència del Govern de 20 de Gener de 1966. 

 

Normes per a l’aplicació del Decret 124/1966 de 20 de Gener, sobre forjats o 

estructures per a pisos o cobertes.- Resolució de la direcció General de Indústries per a 

la Construcció del 31 d’Octubre de 1966. 

 

Normes HTM-73.- Del Institut Eduardo Torroja. 

 

Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 5 de 

Juliol de 1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974. 

 

Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE. 

 

Instal·lacions de transport i línies en general.- (O.M. de Febrer de 1949 BOE. 10 d’Abril). 
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Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri d’Indústria 

de 20 de Setembre de 1973. 

 

Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre 

del Ministeri d’Indústria de 31 d’Octubre de 1973. 

 

Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport de energia elèctrica d’alta 

tensió en els serveis d’obres públiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de 

Juliol) 

 

Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió.- Decret 3151/1968 de 28 de 

Novembre. 

 

Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament 

electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 19 de 

desembre de 1977. 

 

Llei d’ordenança i defensa de la indústria nacional.- Llei de 24 de Novembre de 1939. 

 

Norma Sismorresistent P.D. S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d’Agost). 

 

Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i 

Experimentació de Obres Públiques. 

 

Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU). 

 

Norma MV 101-1962 “Accions en la Edificació”.- Decret 195/1963, del Ministeri de 

l’habitatge de 17 de Gener de 1963. 

 

Instruccions ME-762 de estructures d’acer, de l’Institut Eduardo Torroja de la 

Construcció i del Ciment. 
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Norma MV 301-1970.- “Impermeabilització de cobertes amb materials bituminosos”. 

Decret 2752/1971, del Ministeri de l’habitatge de 13 d’Agost de 1971. 

 

Normes INTA.- (Institut Nacional de Tècnica Aerospacial “Esteban Terradas”) de la 

comissió 16 sobre pintures, vernissos, etc. 

 

Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura.- Ordre del 

Ministeri de l’habitatge de 4 de Juny de 1973. 

 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- 

Aprovat per  O.M. de 6 de Febrer de 1976. 

 

Instrucció per el control de fabricació i posada en obre de mescles bituminoses. 

 

Instrucció 6.1.I.C. 1975.- “Firmes Flexibles”.- Aprovat per O.M. 12/3 de 1976. 

 

Instrucció 6.2.I.C 1975.- “Firmes Rígides” aprovat per O.M. 12/3 de 1976. 

  

Instrucció de carreteras trazado en vias urbanas  

 

Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 

 

Norma ASTM C361.- Reinforced Concrete Low-Head Pressure Pipe 

 

Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with Rubber 

Gaskets. 

 

Norma ASTN C478.- Precast Reinforced  Concrete Manhola Risers and Tops. 

 

Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 

 

Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 
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Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Sotrm Drains 

and Sewers. 

 

Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, Storm Drain 

and Culvert Pipe. 

 

Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concret Manhole 

Structure and Pipe. 

 

Norma ASTM C497.- Testings Concrete Pipe and Tile. 

 

Norma “Pipe, Asbestos - Cement”.- Federal Specifications 55-P-351a  (Pressure). 

 

Norma “Pipe, Asbestos, - Cement, Sewer, Nonpressure”.- SS-P331a (Pressure) 

 

Norma “Pipe, Asbestos - Cement, Sewer, Nonpressure”.-  SS-P331c 

 

Norma “Tentative Standard Specification for Asbestos-Cement Water Pipe”.-  AWWA 

CHOOT. 

 

Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe. 

 

Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe. 

 

Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe. 

 

Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Sotrm Drain and Culvert Pipe. 

 

Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Setion or Tile. 

 

Norma ASTM C465.- Additius químics. 
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En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments 

oficials, que guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves 

instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 
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1.2. CONDICIONS GENERALS 

 

1.2.1.Documents del Projecte 

 

El present  Projecte consta dels següents documents: tots aquells especificats a l’índex 

que encapçala aquest document, i del que en formen part la memòria, els plecs de 

condicions, la documentació gràfica, l’estudi de seguretat. 

 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que 

són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests 

documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, 

Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total. 

 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, 

annexos, els amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada 

de la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 

que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement 

d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base 

del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions 

del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat 

que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no 

obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els 

documents informatius del Projecte. 

 

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars  preval 

el que s'han prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents 
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prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del 

present Plec. 

 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà 

de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a 

judici del Director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes 

tinguin preu en el Contracte. 

 

 

1.2.2.Direcció d’obra 

 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la 

legislació Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord 

amb les prescripcions establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs 

delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent “Llibre 

d’Ordres” de l’Obra. 

 

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a 

l’òrgan de la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, 

les instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran 

d’obligació compliment pel Contractista. 

 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són 

pràcticament ambivalents, tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que 

en indicar  Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són 

presumiblement delegables. 

 

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que 

fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

 

- Exigir al  Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el 

compliment de les condicions contractuals. 
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- Garantir l’ execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o 

modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 

deixin a la seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de 

plànols, condicions de materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és 

modifiquin les condicions del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats  en les obres que impedeixen el normal 

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, 

les propostes corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels 

particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i 

ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i 

servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la 

direcció immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el 

personal, material de l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme  a allò que es disposa en els 

documents del contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les 

obres, conforme a les normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració  al Director per al normal 

compliment de les funcions a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

 

1.2.3.Organització i Representació del Contractista. 

 

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents 

funcions el personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a 

mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb independència de que en 

funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides varies d’elles per una mateixa 

persona. 
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El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les 

obres per representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de 

Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de 

Licitació. 

 

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer 

Superior i l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de 

residir a la zona on es desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ 

coneixement i acceptació per part d’aquella. 

 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les 

persones que dependrant de l’esmentat representant, han de tenir comandament i 

responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena 

dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Serà 

d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació 

de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

 

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la 

seva organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, 

en la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se 

prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

 

Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, 

acordaran els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a 

comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell 

de reunions per a control de la marxa de les obres. 
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1.2.4.-Documents a lliurar al Contractista. 

 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra 

lliuri al Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el 

seu detall a continuació: 

 

 

1.2.4.1.-Documents contractuals. 

 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de 

Contractació i  les Administracions Públiques. 

 

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre 

document del Projecte, és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de 

contractació amb els altres documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada 

a l’Article 1.3.1 del present Plec. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es 

considera aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs 

de Licitació. 

 

 

1.2.4.2.-Documents informatius 

 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència  

s’exigeixi en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, 

diagrames de moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, 

de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria 

dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se 

tan sols com a complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 
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Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu 

defecte o negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, 

al planejament i a l’execució de les obres. 

 

 

1.2.5.-Compliment de les ordenances i normativa vigents 

 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol 

concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que 

no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter 

contractual. 

 

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o 

privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El 

Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, 

llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, 

lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, 

les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de 

Clàusules Administratives Generals", sent al seu compte els treballs necessaris. 

 

1.2.6.-Obligacions i Drets del Contractista. 

 

1.2.6.1.Obligacions Generals corresponent al Contractista. 

 

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, quant es requereixi, el Pla de Seguretat e Higiene de l’obra en aplicació 

de l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, 

vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de 

seguretat i higiene en el treballs. 
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c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta 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 cada un dels materials i elements constructius que 

s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 

prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti 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 l’assabentat a les 

anotacions que es practiquin en el mateix. 

 

h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

 

i) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional 

i definitiva. 

 

j) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 

1.2.6.2.Verificació dels documents del projecte. 

  

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 

aportada li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o 

en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents. 

 

1.2.6.3.Pla de Seguretat i Salut. 

 

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, l’Estudi de Seguretat i 

Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors  de l’obra a l’aprovació de 

la Direcció facultativa. 
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1.2.6.4.Oficina a l’obra 

 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler 

adient, en el que poder estendre i consultar els plànols. En dita oficina tindrà sempre el 

Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

 

-El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements  que en el seu cas redacti 

la Direcció Facultativa. 

-La llicencia d’Obres (o acord de la JGL o Ple) 

-El llibre d’Ordenances i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut  

-El llibre d’Incidències. 

-El Reglament i Ordenances de Seguretat e Salut en el Treball. 

-La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

 

Disposarà a més, el Constructor, una oficina per a la Direcció facultativa, 

convenientment condicionada per que en ella es pugi treballar amb normalitat a 

qualsevol hora de la jornada. 

 

1.2.6.5.Presència del constructor a l’obra  

 

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present 

durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites 

que hagin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels 

reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà  les dades precises per la 

comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 

1.2.6.6.Treballs no estipulats expressament. 

 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i 

aspecte de les obres, encara quant no s’hagi expressament determinat en els 

documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 



AJUNTAMENT DE SANT CELONI ·  MEMÒRIA PROJECTE D’URBANITZACIÓ PER DOTAR DE SERVEIS URBANÍSTICS  LA 

PARCEL.LA D’EQUIPAMENT EDUCATIU DE CAN SANS  

ÀREA D’ENTORN                             SANT CELONI  ·   ABRIL  2010          

interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats que els 

pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

 

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que 

requereix reformat de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació 

que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra a més del 20 per 100 o del total 

del pressupost en més d’un 10 per 100. 

 

1.2.6.7.Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte. 

 

Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 

indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es 

comunicaran precisament per escrit el Constructor; per part seva, aquest haurà de 

tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que 

figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 

 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui 

oportú fer el  Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi 

dictat, la qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

 

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives 

comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 

execució del projectat. 

 

1.2.6.8.Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 

 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions 

demanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la  

Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les 

condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions 

d’ ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor 

podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició 

raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a 
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l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 

reclamacions. 

 

1.2.6.9.Recusació pel Contractista del personal nomenat per l’arquitecte. 

 

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per 

aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi 

altres facultatius per als reconeixements. 

 

Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat 

a l’article precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni 

pertorbar la marxa dels treballs. 

 

1.2.6.10.  Faltes del personal 

 

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, 

manifesta incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels 

treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti de l’obra els dependents o 

operaris causants de la pertorbació.  

 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 

industrials, amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions 

Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de 

l’obra. 
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1.3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

1.3.1.Documents que defineixin les obres i ordres de prelació. 

 

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i 

Particular. 

 

1.3.1.1.Plànols 

 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva 

adjudicació i amb les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb 

detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 

 

1.3.1.2.Plànols complementaris. 

 

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols 

complementaris d’execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se 

seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes 

condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies. 

 

1.3.1.3.Interpretació dels plànols 

 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director 

de l’Obra, el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per 

aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en els plànols. 

 

1.3.1.4.Confrontació de plànols i mides. 

 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols 

que l’hagin sigut facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol 

anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a 

escala. 
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El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans 

d’aparellar l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

 

1.3.1.5.Contradiccions, omissions o errades en la documentació. 

 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els 

Plànols o viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval 

el prescrit en aquests últims. 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que 

siguin manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada 

en els Plànols i Plecs o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no 

eximeix al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o 

erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d’ésser executats com si haguessin 

estat complerts  i correctament especificats. 

 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que 

proposaran el Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests 

documents  per el Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a 

l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

 

1.3.1.6.Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions. 

 

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a 

les que aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de 

l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
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En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents 

opcions per determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec 

de Prescripcions Tècniques Particular fixarà exactament la que sigui d’aplicació. 

 

1.4.DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de 

Condicions de Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si 

en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no es preveu explícitament el contrari, les 

següents despeses: 

 

-Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses 

provisionals de Serveis. 

-Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes. 

-Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

-Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

-Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 

d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, 

taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

-Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

-Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

-Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels 

corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

-Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

-Despeses d’accés i vials provisionals. 

-Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 

unitaris contractats. 
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1.5.REPLANTEIG DE LES OBRES 

 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 

correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també 

de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per 

l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 

d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

 

1.6.MATERIALS 

 

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el 

Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat 

l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la 

Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la 

clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents 

de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els 

documents informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que 

acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 

 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., 

que es presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors 

controlats. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les 

procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades 

necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

 



AJUNTAMENT DE SANT CELONI ·  MEMÒRIA PROJECTE D’URBANITZACIÓ PER DOTAR DE SERVEIS URBANÍSTICS  LA 

PARCEL.LA D’EQUIPAMENT EDUCATIU DE CAN SANS  

ÀREA D’ENTORN                             SANT CELONI  ·   ABRIL  2010          

1.7. DESVIAMENTS PROVISIONALS 

 

El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins 

o accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el 

trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el 

Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que 

comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del 

Present Plec, com si fossin obres definitives. 

  

Aquestes obres seran d'abonament,  amb càrrec a les partides alçades que per tal 

motiu figurin en el pressupost, en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa 

general del contractista. 

 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici 

de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar 

l'execució de les obres, no seran d'abonament. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos 

provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de 

materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites 

d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els 

accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec 

del contractista. 

 

1.8.ABOCADORS 

 

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització 

d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 

Contractista. 
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Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de 

l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, 

etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del 

Present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors 

sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni 

increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material 

procedent de préstecs. 

 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants 

de l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats. 

 

1.9.SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

 

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del 

"Plec de Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren 

servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin definides 

en els Plànols del Projecte. 

 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 

corresponents. 

 

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, 

protecció o desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la 

Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé 

aquest treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides 

alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del 

preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la 

clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
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1.10.PREUS UNITARIS 

 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà 

en els amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 5l del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 

inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i 

que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els 

següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, 

etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució 

de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 

auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions 

normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos 

indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà 

reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment 

executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 

Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència 

a l'efecte. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, 

que figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó 

enunciativa, per a la millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. 

Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la 

unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es 

consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
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1.11.PARTIDES ALÇADES 

 

Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques 

particulars, en els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es 

pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals 

corresponen. 

 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en 

el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

 

 

1.12.TERMINI DE GARANTIA 

 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció 

Provisional, llevat que el Capítol II del Present Plec o en el Contracte es modifiqui 

expressament aquest termini. 

 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 

principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 

elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es 

regira pel que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 

 

1.13.CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, 

entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les 

obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a 

totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, 

senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 

edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà  pel que es disposa a la 

clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
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El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la 

recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte 

de Contractista. 

 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin 

estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les 

seves proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions 

esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

 

1.14.EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE  LES OBRES 

 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de 

les obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El 

Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències 

siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, 

sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses 

ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 

esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran 

ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar 

determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de 

les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en 

els preus unitaris. 

 

1.15.INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de 

les obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com 

poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas 

el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres 

per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb 

determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs 

complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals 
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paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es 

consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte 

de reclamació. 

 

1.16.EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds 

de qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan 

s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis 

afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució 

del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de 

qualsevol tipus. 

 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 

plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 

canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 

originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els 

preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

1.17.DESVIAMENT DE SERVEIS 

 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades 

de què disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i 

replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor 

manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim 

cas, consideri necessari modificar. 

Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes 

corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions.  

 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la 

col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
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1.18.MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la 

bona i segura marxa dels treballs. 

 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant 

l'execució de les obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal 

o causar-los a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà 

totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents 

de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc 

per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent. 

 

1.19.CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i 

unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres 

com després del seu termini a efectes de recepció. 

 

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni 

existeixi disposició general a l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i 

característiques que tenen que reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves. També 

indicarà el laboratori per a realitzar-los. 

 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins els 

límits que estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En cas del seu 

defecte aquest límit serà de l’un i mig per cent (1,5 per 100) de l’import d’execució 

material del projecte base de licitació.  

 

En el supòsit de que en el plec de clàusules particulars s’indiqui que les despeses 

d’assaig i control de qualitat els contracta l’IMU independentment del contracte 

d’obres, es suposarà que aquestes no s’inclouen a l’oferta del Contractista. 

 

1.19.1Definició 
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S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques 

necessàries per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i 

instal·lacions es construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions 

de disseny del present Projecte. 

 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

 

- Qualitat de matèries primeres. 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de 

fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

 

1.19.2.Programa de Control de Qualitat. 

1.19.2.1.   Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra. 

 

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les 

obres i realitzarà els assaigs, i en donarà facilitats necessàries. 

 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a 

conseqüència dels mateixos el subministrament, material o unitat d’obra compleix les 

exigències de qualitat. 

 

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 

 

a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és 

rebutjat  

b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, 

materials o unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats 

per la  Direcció d’Obra. 

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 
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1.19.2.2.    Procediments, Instruccions i Plànols. 

 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran 

d’executar d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres 

documents anàlegs que desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i 

Plecs de Prescripcions del Projecte. 

 

1.19.2.3.   Control de materials i serveis comprats. 

 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de 

quedar documentada i serà sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra. 

 

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials 

estan d’acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes 

d’inspecció degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

 

1.19.2.4.   Maneig, emmagatzematge i transport. 

 

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els 

procediments i instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, 

maneig i emmagatzematge del materials i components utilitzats en l’Obra. 

 

1.19.2.5.    Processos especials. 

 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i 

controlades per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments 

homologats d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb 

els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

 

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 
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1.19.2.6.   Inspecció d’obra per part del Contractista. 

 

El Contractista és responsable  de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves 

necessàries per que la Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el 

Projecte. 

 

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la 

representació de la Direcció d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in 

situ” i/o en Laboratoris, controls de fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra. 

 

1.19.2.7.   Gestió de la documentació. 

 

S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de 

forma que s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels 

elements i activitats incloses en el Programa de Control de Qualitat. 

 

 

1.19.3.Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.). 

 

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 

1.19.2., per cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data 

programada d’inici de l’activitat o fase. 

 

Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, 

entre altres, les següents: 

 

- Recepció i emmagatzematge de materials. 

- Fabricació de  tubs. 

- Col·locació de tubs en rases. 

- Rebliments i compactacions. 

- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic. 

- Construcció de Pous de Registre. 

- Formigons en General - Col·locació i cura 
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- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 

- Acers en general. 

- Obres de fàbrica. 

- Fabricació i transport de formigó. 

- Etc. 

 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents 

conceptes, quant siguin aplicables: 

 

- Descripció i objecte del Pla 

- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 

- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists per el Contractista. 

- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

- Proveïdors i subcontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat e identificació. 

 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

 

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà 

en un llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i 

proves a realitzar durant tota la activitat o fase d’obra. 

 

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i 

procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista 

en els controls a realitzar. 

 

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant 

protocols o firmes en el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i 

assaigs programats. 
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1.19.4.Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat. 

 

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència  de les obligacions que 

contreu en compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén 

inclòs en els Preus del Contracte. 

 

1.19.5.Nivell de Control de Qualitat. 

 

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i 

número d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per 

controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i que 

en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells 

que exigeixi una freqüència major. 

 

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal 

d’aconseguir el control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat 

no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no 

acceptables seran de compte del Contractista. 

 

1.19.6.Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 

 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic 

Superior amb tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

 

1.20.COMENÇAMENT DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de 

Condicions Particulars, desenvolupant  en la forma necessària per que dintre dels 

períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en 

conseqüència, la execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el 

Contracte. 
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Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció 

Facultativa del començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

 

1.20.1.Ordre dels treballs. 

 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat 

d’aquells casos en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva 

variació la Direcció Facultativa. 

 

1.21.MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE I PLAÇ 

 

1.21.1.Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 

 

Quan sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no 

s’interromprà els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció 

Facultativa en tant és formula o tramita el Projecte Reformat. 

 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la 

Direcció de les obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, 

recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest 

servei, l’import del qual serà consignat en un pressupost addicional o abonat 

directament, d’acord amb el que es convingui. 

 

1.21.2.Pròrroga per causa de força major. 

 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no 

pugues començar les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible acabar-les 

en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la 

contracta, previ informe favorable de la Direcció d’Obra, Per això, el Constructor 

exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix l’execució o la 

marxa dels treballs i l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, 

raonat degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 
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Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 

 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d’obres estipulats, 

adduint com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 

excepció del cas en que tot i sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 

 

1.22.CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ. 

 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del 

mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la 

seva responsabilitat i per escrit entreguin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de 

les limitacions pressupostades i de conformitat amb l’especificat a l’article 11. 

 

1.22.1.Obres ocultes. 

 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de 

l’Obra, s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests 

documents s’extendran per duplicat, entregant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre 

al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest plànols, que hauran d’anar 

suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per 

efectuar els amidaments. 

 

1.22.2.Treballs defectuosos. 

 

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a 

les “Condiciones generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i 

es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també 

en aquest document.  

 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de 

l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest 

poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, 
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ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’ 

obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 

Com a conseqüència de l’anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa 

observa vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els 

aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de 

l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva 

de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 

d’acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no 

considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es 

plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

 

1.22.3.Vicis ocults. 

 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de 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 necessari per 

reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circunstància 

l’Arquitecte. 

 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis 

existeixin realment; en cas contrari  a càrrec de la Propietat. 

 

CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONOMIQUES 

 

2.1. PRINCIPI GENERAL 

 

Tots els que intervinguin en el procés de construcció tenen dret a rebre puntualment les 

quantitats devengades per la seva correcta actuació d’acord a les condicions 

contractualment establertes. 

 

La propietat, el Contractista i, en el seu cas els tècnics, poden exigir-se recíprocament 

les garanties adients al compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
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2.2. FIANCES  

 

El Contractista prestarà fiança d’acord a algun dels següents procediments, segons 

s’estipuli: 

 

a)Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 4 per 100 i 10 

per 100 del preu total del contracte. 

 

b)Mitjançant retenció en les certificacions parcials o pagament a compte en igual 

proporció. 

 

2.2.1. Fiança provisional 

 

En cas de que l’obra s’adjudiqui per subhasta o concurs públic, el dipòsit provisional 

per prendre part en ella especificarà a l’anunci de la mateixa i de quantia serà 

d’ordinari, i llevat d’estipulació diferent en el Plec de Condicions Particulars vigent en 

l’obra, d’un dos per cent (2 per 100) com a mínim, del total del pressupost del 

contracte. 

 

El Contractista a qui s’hagi adjudicat l’ execució d’una obra o servei per la mateixa, 

haurà de dipositar en el punt i termini fixat en l’anunci o el que es determini en el Plec 

de Condicions Particulars del Projecte, la fiança definitiva que s’assenyala i, en el seu 

defecte, el seu import serà el quatre per cent (4 per 100) de la quantitat per la que 

hagi l’adjudicació de l’obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes 

específiques en l’apartat anterior. 

 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat les condicions expresses establertes 

en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la 

data en que es comuniqui l’adjudicació, i dins de ell haurà de presentar l’adjudicatari 

la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a que es refereix 

el mateix paràgraf. 
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La falta de compliment d’aquest requisit donarà lloc a que es declari nul·la 

l’adjudicació, i l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagi fet per prendre part 

en el concurs. 

 

2.2.2. Execució de treballs amb càrrec a la fiança. 

 

Si el Contractista és negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per enllestir 

l’obra en les condicions contractades, el Director d’Obra, en nom i representació del 

Propietari o Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-les 

directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 

perjudici de les accions a que tingui dret el Propietari en el cas de 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 rebut. 

 

2.2.3. De la seva devolució en general 

 

La fiança retinguda serà tornada al Contractista en un termini que no excedirà de 

trenta (30) dies una vegada signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La 

propietat podrà exigir que el Contractista acrediti la liquidació, així com els seus deutes 

causats per l’execució de l’obra, salaris, subministraments, subcontractes, etc. 

 

2.2.4. Devolució de la fiança en el cas d’efectuar-se recepcions parcials. 

 

Si la propietat, amb la conformitat de l’Arquitecte Director, accedís a fer recepcions 

parcials, tindrà dret el Contractista a que se li torni la part proporcional de la fiança. 

 

2.3. PREUS  

 

2.3.1. Composició dels preus i pressupostos. 

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra es el resultat de sumar els costos 

directes, els indirectes. 
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Es consideraran costos directes. 

 

a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin 

directament en l’execució de la unitat d’obra. 

 

b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de 

que es tracti o que siguin necessaris per la seva execució. 

 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció 

d’accidents i malalties professionals. 

 

d)Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per 

l’accionament o funcionament de la maquinària e instal.lacions 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 considerarà costos indirectes. 

 

Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 

magatzems, tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, seguros, etc., els del 

personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Tots 

aquests despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

 

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments 

s’efectuarà el Pressupost Parcial de cada capítol  i que la suma total serà el Pressupost 

d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es veurà afectat per els despeses 

generals. 

 

Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrrecs fiscals i taxes de 

l’Administració, legalment establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels 

costos directes i indirectes que s’estableixen en un 13 per 100. 
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Benefici Industrial 

 

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del 

Pressupost o Preu d’Execució Material. 

 

Preu de Contracte 

 

El preu de Contracte es la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses 

Generals i el Benefici Industrial. 

 

L’IVA gira sobre aquesta suma però no integra el  preu. 

 

2.3.2. Preus contradictoris. 

 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitjà del Director d’Obra 

decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui 

necessari afrontar alguna circumstància imprevista. 

 

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el 

Contractista abans de començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a 

quinze dies. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg 

dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc el banc de preus d’ús més 

freqüent en la localitat. 

 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 

contracte. 

 

2.3.3. Reclamacions d’augment de preus per causes diverses. 

 

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 
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dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per 

l’execució de les obres (amb referència a facultatius). 

 

2.3.4. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus. 

 

En cap cas podrà al.legar el Contractista els usos i costums del país respecte de 

l’aplicació dels preus o de la forma d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà 

a la previst en primer lloc, el Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, el 

Plec General de Condicions particulars. 

 

2.3.5. Revisió dels preus contractats. 

 

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que 

l’increment no arribi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el 

Calendari, un montant superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total del 

pressupost del Contracte. 

 

En el cas de produir-se variacions en alça superiors en aquest percentatge, s’efectuarà 

la corresponent revisió d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions 

Particulars, rebent el Contractista la diferència en més que resulta per la variació del 

IPC superior al 3 per 100. 

 

No haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats 

en el calendari de l’oferta. 

 

 

2.3.6. Aplec de materials 

 

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la 

Propietat ordeni per escrit o només per desig o necessitat expressa d’aquesta última. 

 

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat 

d’aquest; del seva vigilància i conservació serà responsable el Contractista. 
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En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap 

certificació a compte per compra de materials. Les compres prèvies van a compte del 

Contractista fins la seva utilització en obra. 

 

2.4.  OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

 

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la 

seva realització les porti directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per 

un representat seu, o bé mitjançant d’un constructor. 

 

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 

 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 

 

2.4.1. Obres per administració directa. 

 

Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de 

l’Obra per sí mateix o mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director 

de l’Obra, expressament autoritzat aquests efectes, porti directament les gestions 

necessàries per l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant el seu 

transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 

necessàries per que el personal i els obrers contractats per ell pugin realitzar-la; en 

aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o si l’encarregat de la seva realització és 

només un depenent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom 

contractat per ell, que si reuneix en sí, per tant, la doble personalitat de Propietari i 

Contractista. 

 

2.4.2. Obres per administració delegat o indirecta. 
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S’estima per “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari 

i un Constructor per què aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les 

gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

 

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o 

indirecta” les següents: 

 

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del 

Constructor, totes les despeses inherents a la realització dels treballs convenients, 

reservant el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el 

Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, a l’elecció dels 

materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en suma, tots els elements que 

consideri necessaris per regular la realització dels treballs convenients. 

 

b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, 

aportant els seus coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, 

tot el que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, 

pel que percebrà per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import 

total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 

2.4.3. Liquidació d’obres per administració. 

 

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, 

regiran les normes que a la fi s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole 

econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, els comptes d’administració les presentarà 

el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que s’haurà d’acompanyar i 

agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots ells conformats per la 

Direcció d’Obra. 

 

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient 

que justifiqui el dipòsit o la col·locació de dits materials en l’obra. 
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b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, 

especificant el nombre de hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la 

seva categoria, acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels 

encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres 

especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra 

durant el termini de temps a que corresponguin les nòmines que es presentin. 

 

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

runes. 

 

d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin 

pagat o en la qual la gestió 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 qual la gestió o pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta 

de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 

percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 

d’accidents, les despeses Generals que el Constructor origini als treballs per 

administració que realitzi i el Benefici Industrial del mateix. 

 

2.4.4. Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat. 

 

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració 

delegats els realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats 

aprovats pel propietari o per la seva delegació representant. 

 

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, la medició de 

l’obra realitzada, valorant-li d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no 

tindran efectes per als abonaments al Constructor llevat de que s’hagués pactat el 

contrari contractualment. 

 

2.4.5. Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers. 
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Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el 

Contractista - Director, aquest adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes 

o en algunes de les unitats d’obra executada, fossin notòriament inferiors als 

rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho 

notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions necessàries 

per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Director. 

 

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 

arribessin als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, 

rebaixant el seu import  del quinze per cent (15 per 100) que per als conceptes abans 

expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions quinzenals  que 

preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós parts a un acord en 

compte en quant els rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

2.4.6. Responsabilitat del constructor. 

 

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà 

responsable dels efectes constructius que pugin tenir els treballs o unitats per 

l’execució i també dels accidents o perjudicis que pugin sobrevenir els obrers o a 

terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les disposicions 

legals vigents s’estableixen.  

 

En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells 

elegits amb arranjament a les normes establertes a l’esmentat article. 

 

En virtut de l’anteriorment consignat, 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. 

 

2.5. ABONAMENT  DE LES OBRES 

 

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu 

unitari invariable estipulat  per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al 
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Contractista l’import de les unitats compreses en els treballs executats i ultimats 

d’acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen de 

base per l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

 

2.5.1. Relació valorada i certificacions 

 

Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el mes, formarà el 

Contractista una relació valorada de les obres executades durant el mes previst. 

 

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la 

Direcció Facultativa de la qual valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, 

cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per cada unitat d’obra, els 

preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint  present a més a més 

l’establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a 

millorar o substituir el material i les obres accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per entendre aquesta 

relació,  facilitarà a la Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació 

valorada, acompanyades d’una nota d’enviament, l’objecte de que, dins del termini 

de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el 

Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas 

contrari, les observacions o reclamacions que consideri  oportunes. Dins dels deu (10) 

dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del 

Contractista si hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, podent 

aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del Director en 

la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”. 

 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el 

Director la certificacions de les obres executades. 

 

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, 

podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que 
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figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent del 

contracte. 

 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es 

refereix, i tindran el caràcter de document i entregués a bon compte, subjectes a les 

rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc 

aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

 

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la 

valoració es refereix. En el cas de que el Director l’exigeixi, les certificacions s’emetran 

a l’origen. 

 

 

2.5.2.  Millores d’obres lliurament executades. 

 

Quan el Contractista, inclús amb autorització del Director, emprarà materials de la més 

esmerada preparació o més grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una 

classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat un preu més alt, o executés amb 

majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi en aquest i sense 

demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del Director, no 

tindrà dret, tot i així, més que a l’abonament de el que li podés correspondre en el cas 

de que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o 

adjudicada. 

 

2.5.3. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada. 

 

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb 

un preu  establert i en el mes en que aquest s’hagi executat. 

 

Pagaments 

Els pagaments s’efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu 

import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel 

Director d’Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquells. 
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Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 

 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat 

qualsevol treball, per al seu abonament es procedirà així: 

 

1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa 

justificada no s’haguéssin realitzat pel Contractista al seu degut temps, i el Director 

exigirà  seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que 

figuren en el seu Pressupost i abonats d’acord amb l’establert en els “Plecs Particulars” 

o en el seu defecte en els Generals, en el cas de que els  preus esmentats fossin 

inferiors a les que regeixen en l’època de la seva realització; en cas contrari, 

s’aplicaran aquests últims. 

 

2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats 

per l’ús de l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, 

es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament retallats. 

 

3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per 

deficiència de la construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al 

Contractista. 

 

2.6. INDEMNITZACIONS MÚTUES  

 

2.6.1. Import de la indemnització per retard  no justificat en el termini d’acabament de 

les obres. 

 

La indemnització per retard en l’acabament es determinarà en un dos per mil (2 per 

1000) de l’import  total dels treballs contractats, per cada dia natural de retorn, contats 

a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra. 

 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran  amb càrrec a la fiança. 
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Demora dels pagaments 

 

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini 

estipulat en el Contracte al que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà 

a més el dret de percebre l’abonament d’un interès de demora amb base oficial 

durant l’espai de temps del retard i sobre l’import  de les esmentades certificacions. 

 

Si encarà transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes 

sense realitzar-se el pagament, tindrà dret el Contractista a la resol.lució del contracte, 

procedint-se a la liquidació corresponent a les obres executades i dels materials 

aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 

quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra contractada o 

adjudicada. 

 

Malgrat tot l’anteriorment exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del 

contracte fonamentat en la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista 

no justifiqui que en la data de la sol·licitud indicat a ha invertit en obra o en materials 

aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini d’execució que 

tingui assenyalat en el contracte. 

 

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per 

escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la 

dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments 

d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del 

Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels contractes. 

 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, 

abans de la seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les 

unitats millorades, els preus dels nous materials i els augments que totes aquestes 

millores o augments d’obra suposin  sobre l’import de les unitats contractades. 

 

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que 

suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 
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2.7. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES. 

 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici 

del Director de les obres, aquest determinarà el preu o partir d’abonament després 

d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb dita resolució, només en 

el cas en que, trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i 

refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini. 

 

2.8. ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

 

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 tingui per contracte els objectes assegurats. 

L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en 

compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es 

construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de l’esmentada 

quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la 

construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en 

documents públics, el Propietari podrà disposar de dit import per a tasques diferents de 

les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l’anteriorment exposat serà 

motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de 

fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una 

indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que 

no se l’haguéssin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la 

indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels 

danys causats pel sinistre, que seran tassats a aquests efectes pel Director. 

 

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els 

posarà el Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per 

tal de recabar d’aquesta la seva prèvia conformitat. 

 

2.9. CONSERVACIÓ DE L’OBRA 
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Si el Contractista, tot i la seva obligació, no se n’ocupa de la conservació de l’obra 

durant el termini de garantia, en el cas de que aquesta no hagi estat ocupat per el 

Propietari abans de la recepció definitiva, el Director, en representació del Propietari, 

podrà disposar tot el que calgui per que deguda a la vigilància, neteja i bona 

conservació, abonant-se tot allò per compte del contractat. 

 

Després de la recepció provisional de l’obra corre a càrrec del Contractista, no haurà 

d’haver-hi en ella més eines, estris, materials, mobles, etc., que les indispensables per la 

seva vigilància i neteja i per als treballs que calgui efectuar. 
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I.9 TERMINI D’EXECUCIÓ, CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I CONTROL DE QUALITAT 

 

A un ritme de treball normal, l’execució de les obres que es descriuen en aquest 

projecte, no haurien de durar més de sis mesos.  

 

La qualificació del contractista ha de ser: 

 

Grup    G    Vials i Pistes 

Subgrup  6      Obres vials sense qualificació específica 

Categoria   C Pressupost entre 120.000 i 360.000 € 

 

 

Grup    I    Instal.lacions elèctriques 

Subgrup  9     Instal.lacions elèctriques sense qualificació 

específica 

Categoria   C Pressupost entre 120.000 i 360.000 € 
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I.10 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1 DADES DE L'OBRA. 

1.1 Tipus d'obra. 

1.2 Emplaçament. 

1.3 Promotor. 

1.4 Redacció del Projecte Tècnic. 

1.5 Redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

1.6 Pressupost. 

1.7 Durada de les obres. 

1.8 Personal previst. 

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT. 

2.1 Topografia. 

2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic. 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn. 

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades. 

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació). 

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

3.1 Introducció. 

3.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra. 

3.3 Identificació dels riscos. 

3.4 Mesures de prevenció i protecció. 

3.5 Primers auxilis. 

3.6 Normativa aplicable. 

 

4 AMIDAMENTS I PRESSUPOST. 
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1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d'obra: 

 

Es tracta de les obres d’urbanització de la primera fase del projecte d’urbanització del 

sector P-16 Residencial Institut, i que consisteix en les obres d’urbanització necessàries 

per a dotar de serveis la parcel.la d’equipament de l’esmentat sector i executar el 

carril bici d’accés a aquesta parcel.la. 

 

1.2 Emplaçament: 

 

El sector d’actuació que ens ocupa, és el sector P-16 residencial Institut situat al límit 

nord-oest del nucli urbà del municipi, entre la Riera del Pertegàs i la Carretera BV-5114. 

 

1.3 Promotor: 

 

És promotor d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 

 

1.4 Redacció de L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT: 

 

La redacció de l’estudi de seguretat i salut de les obres d’urbanització de la 1ª Fase de 

les obres d’urbanització del Sector P-16, ha estat realitzada pels serveis tècnics de 

l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 

 

1.6.- Pressupost: 

 

El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut és de 3.995,00- €. 

 

1.7.- Durada de les obres: 
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A un ritme de treball normal, l’execució de les obres que es descriuen en aquest 

projecte, no haurien de durar més de sis mesos. 

 

1.8.- Personal previst: 

 

Es preveu que el personal en obra, en el moment de màxima activitat, no serà superior 

a 8 persones. 
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2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

2.1 Topografia: 

 

L’actuació que ens ocupa es troba situada, tal com s’ha comentat anteriorment, al 

sector P-16 Residencial Institut, on la parcel.la d’equipament educatiu a dotar de 

serveis està situada a l’àmbit discontinu del mateix sector però a tocar de l’actual IES 

Baix Montseny. Es tracta d’una plana al.luvial desenvolupada arran de la Riera del 

Pertegàs, i que en forma la vessant sud de la riera. El sector té una lleugera pendent, 

tan en sentit descendent en direcció al nucli urbà com en el sentit cap a la Riera. 

  

2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic. 

 

Tot i no disposar d’un Estudi Geotècnic, del coneixement empíric de la zona es desprèn 

que pot tractar-se d’un terreny granular poc cohesionat format per capes d’argiles i 

graves. 

El nivell freàtic, es considera situat a una cota inferior a la d’actuació i per tant no es 

preveu la seva interacció durant les obres. 

 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis O INFRAESTRUCTURES de l'entorn: 

 

Les edificacions més properes es troben situades a prou distància per no veure’s 

afectades per les obres d’urbanització de la primera fase del sector. També s’ha de 

tenir en compte, les preceptives obres d’enderroc que hauran de complementar la 

urbanització del sector i que abastaran la majori d’edificis d’aquest. 

Respecte de les infraestructures, la més rellevant és la línia de ferrocarril del tren d’alta 

velocitat que no ha de representar cap perill ja que el traçat d’aquesta està tancat i ja 

es va deixar un passatubs soterrat de suficient diàmetre pel pas d’instal.lacions pel seu 

interior. 

 

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
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En l’actualitat en l’àmbit que ens ocupa només hi ha un tram de calçada per l’antic 

accés a l’IES Baix Montseny que s’ha d’extreure i per on passarà un tram del col.lector 

de residuals que ha de servir la nova escomesa de l’equipament educatiu. 

A l’àmbit que en afecta no hi ha instal.lacions de clavegueram, i únicament en 

trobarem a la connexió de la instal.lació projectada amb el passeig de la Rectoria 

Vella. 

Existeix una xarxa d’aigua potable que transcorre per l’esplanada d’accés a les Pistes i 

a l’IES Baix Montseny, que s’ha grafiat en els plànols, i que ha de donar servei a la 

parcel.la d’equipament. És possible que existeixi una canonada de subministrament 

d’aigua que travessi l’esplanada de nord a sud. 

La xarxa de distribució d’electricitat a baixa tensió s’haurà d’anar a buscar a la PT 

situada a l’àmbit de l’àmbit de l’IES Baix Monsteny a tocar del Pont del Pertegàs, on 

s’haurà d’instal.lar una ET. 

L’enllumenat públic del tram, és actualment inexistent. 

La xarxa de telefonia s’ha d’anar a buscar a uns postes de telefonia situats a tocar del 

pas d’Adif, i soterrar-los fins a l’escomesa de la parcel.la. 

 

2.5 Ubicació de vials: 

 

El vial proposat tindrà el caràcter de carril-bici i una amplària de 3-4 metres i enllaçarà 

el Passeig de la Rectoria Vella amb la parcel.la d’equipament.  

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

3.1 INTRODUCCIÓ: 

 

Aquest Estudi 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. 
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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 de Seguretat i Salut, el contractista ha 

d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per 

la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 

sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 

d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 

haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 

termini de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els 

contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 

informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. Abans del 

començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 

competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. La comunicació 

d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 

de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o 

qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent 

per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, 

comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-

contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 

recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 

de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

a)El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b)L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

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

c)La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d)El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal�lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 

els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e)La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f)La recollida dels materials perillosos utilitzats 

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

h)L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

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

j)Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1L'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 
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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 

 

2L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

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

 

3L'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 

 

4L'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 

 

5Podran 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. 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  

establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
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alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 

aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 

postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 

veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

-Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

-Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, enllumenat, 

electricitat, gas, telèfon, etc...) 

-Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, 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 
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3.3.2 TREBALLS PREVIS 

-Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, enllumenat, 

electricitat, gas, telèfon, etc...) 

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

plataformes) 

-Cops i ensopegades  

-Caiguda de materials, rebots 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Bolcada de piles de materials 

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

3.3.3 ENDERROCS 

-Interferències amb instal�lacions de subministrament públic (aigua, enllumenat, 

electricitat, gas, telèfon, etc...) 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-Projecció de partícules durant els treballs 

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

plataformes) 

-Contactes amb materials agressius 

-Talls i punxades 

-Cops i ensopegades  

-Caiguda de materials, rebots 

-Ambient excessivament sorollós 

-Fallida de l'estructura 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Acumulació i baixada de runes 

 

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

-Interferències amb instal�lacions de subministrament públic (aigua, enllumenat, 

electricitat, gas, telèfon, etc...) 

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

plataformes) 

-Cops i ensopegades  

-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

-Caiguda de materials, rebots 

-Ambient excessivament sorollós 

-Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

-Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

-Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
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3.3.5 FONAMENTS 

-Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Projecció de partícules durant els treballs 

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

plataformes) 

-Contactes amb materials agressius 

-Talls i punxades 

-Cops i ensopegades 

-Caiguda de materials, rebots 

-Ambient excessivament sorollós 

-Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

-Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

-Contactes elèctrics directes o indirectes 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Fallides d'encofrats 

-Fallides de recalçaments 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-Bolcada de piles de material 

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

3.3.6 RAM DE VIALS 

-Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Atropellaments per màquina i vehicles 

-Col.lissions i volcades 

-Esquitxades, pols i soroll. 

-Cops i ensopegades 

-Caiguda de materials, rebots 

-Ambient excessivament sorollós 

-Sobre esforços per postures incorrectes 
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3.3.7 RAM D’AJUDES I OBRA CIVIL - PALETERIA 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-Projecció de partícules durant els treballs 

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

plataformes) 

-Contactes amb materials agressius 

-Talls i punxades 

-Cops i ensopegades  

-Caiguda de materials, rebots 

-Ambient excessivament sorollós 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Bolcada de piles de material 

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

3.3.9 INSTAL.LACIONS 

-Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, enllumenat, 

electricitat, gas, telèfon, etc...) 

-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, i/o trencaments accidentals de 

canalitzacions de gas. 

-Contactes elèctrics directes o indirectes 

-Sobresforços per postures incorrectes 

-Caigudes de pals i antenes 
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3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 

(Annex II del R.D.1627/1997) 

1.Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2.Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 

legalment exigible 

3.Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4.Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5.Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

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

subterranis 

7.Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8.Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9.Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col�lectives en front les individuals. A 

més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 

maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 

homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.4.1MESURES 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 
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-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 

-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 

-Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

-Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

-Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

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

rases 

-Utilització de paviments antilliscants. 

-Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

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

-Utilització de calçat de seguretat 

-Utilització de casc homologat 

-A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 

utilització del qual serà obligatòria 

-Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

-Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

-Utilització de mandils 

-Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
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-Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

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

amb els vials exteriors 

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

i descàrrega 

-Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 
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3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

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

vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 

s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 

visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 

ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

-Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles 

 

-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 

projectes d'edificació i obres públiques 

 

-Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

-RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 

-RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
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En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 

quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (O. 09/03/1971) 

 

-RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

-RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización 

 

-RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo 

 

-RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo 

 

-RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual 

 

-RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (O. 09/03/1971) 

 

-O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
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Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

 

-O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 

estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación 

 

-O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado 

 

-O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 



AJUNTAMENT DE SANT CELONI ·  MEMÒRIA PROJECTE D’URBANITZACIÓ PER DOTAR DE SERVEIS URBANÍSTICS  LA 

PARCEL.LA D’EQUIPAMENT EDUCATIU DE CAN SANS  

ÀREA D’ENTORN                             SANT CELONI  ·   ABRIL  2010          

-O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 

elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

-O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

-O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 

de amianto 

 

-RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo 

 

-O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 

-O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

-Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios 

de protección personal de trabajadores  

-R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 
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-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 

Modificació: BOE: 28/10/75 

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

vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal 

de vias respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 

vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal 

de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

-Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.- AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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II PRESSUPOST 

 

Els preus adoptats corresponents als elements simples, mà d’obra, materials i 

maquinària s’han obtingut principalment de les bases de preus de l’Institut de 

Tecnologia de la Construcció de Catalunya i directament de preus de mercat 

corresponents a subministradors i instal·ladors. 
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I.11 ESTAT D’AMIDAMENTS 
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I.12 QUADRE DE PREUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJUNTAMENT DE SANT CELONI ·  MEMÒRIA PROJECTE D’URBANITZACIÓ PER DOTAR DE SERVEIS URBANÍSTICS  LA 

PARCEL.LA D’EQUIPAMENT EDUCATIU DE CAN SANS  

ÀREA D’ENTORN                             SANT CELONI  ·   ABRIL  2010          

I.13 QUADRE DE DESCOMPOSATS 
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I.14 PRESSUPOST 
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I.15 RESUM DE PRESSUPOST 

 

El pressupost d’execució material total suposa una inversió de QUATRE-CENTS DOTZE 

MIL CENT SIS  EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  (412.106,52 €) amb el següent 

escandall. 

 

 

 

 

 

  

  

 

Tècnic redactor 

 

Sant Celoni, Abril de 2010   
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III DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.- 

 

 

 

III  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.-  

J.01  SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

J.02  TOPOGRÀFIC 

J.03 ENDERROCS I DEMOLICIONS 

J.04 PLANTA URBANITZACIÓ 

J.05 XARXA AIGÜES RESIDUALS 

J.06 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 

J.07 XARXA D'AIGUA 

J.08 BAIXA TENSIÓ I TELEFONIA 

J.09 ENLLUMENAT PÚBLIC 

 


