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1. MEMÒRIA
PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT PERE
1.1. INTRODUCCIÓ
A- Identificació i agents del projecte
El promotor és l’Ajuntament de Moià, amb número de CIF P0813700B i amb adreça a la Plaça Sant
Sebastià, núm.1, de la localitat de Moià.

B- Tècnic autor del projecte
El tècnic autor del projecte és en MAGÍ CUBERTA CRESPIERA, Arquitecte Tècnic amb número de
col·legiat 11.123 i amb número de NIF 39358548M amb domicili al Carrer Richard Wagner 17 A, de la
localitat de Moià.

C- Identificació de la demanda
El present projecte reflecteix els treballs de reurbanització del Carrer Sant Pere, de la localitat de Moià.
Es tracta d’un carrer amb el paviment actual en mal estat que dificulta el trànsit rodat i requereix d’una
intervenció global. Es tracta d’un ferm de llambordes existents sobre una base de terra.

D- Objecte del projecte
Es tracta d’un tram de carrer d’un llarg aproximat de 220 metres, situat entre les places de Sant Josep i
de Sant Pere. Es tracta, doncs, de realitzar un projecte de reurbanització per tal d’actualitzar el ferm, el
clavegueram i les instal·lacions d’aigua potable.
A nivell general es procedirà a realitzar les següents tasques:
Demolició del ferm actual, de la xarxa de clavegueram i de la xarxa d’aigua potable
Realització de nova sub base, base i nou ferm segons projecte
Substitució completa de la xarxa de clavegueram
Substitució completa de la xarxa d’aigua potable
Previsions per a soterrament de les línies transversals aèries d’electricitat de baixa tensió
Ampliació de la xarxa de gas actual

E-

Superfícies afectades

Superfícies totals

2

920 m
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1.2. ANTECEDENTS
A- Estudis previs al projecte
L’element més important a l’hora de plantejar la reurbanització del Carrer Sant Pere, fou el mal estat del
ferm, per on circulen els vehicles rodats. Aquest motiu, ve també acompanyat de la necessitat de donar
més protagonisme al vianant, pensant en una zona peatonal, que té prioritat envers als vehicles. Aquest
argument, ens porta a fer una mirada ens els altres carrers veïns, on s’han realitzat fa uns anys treballs
de reurbanització. Es tracta del Carrer Sant Sebastià i el Carrer Sant Josep, que desemboquen a la Plaça
Sant Josep, com el Carrer Sant Pere. Són carrers en forma de V, on s’ha eliminat la vorera a un nivell
superior, i on les pendents del carrer van cap el centre, on es canalitzen i es recullen les aigües de pluja.

Imatge del Carrer Sant Sebastià

Per al Carrer Sant Pere, es pensa en la mateixa imatge, carrer en V, eliminació de voreres, conservació
de part de les llambordes com a essència, però amb un ferm, realitzat en formigó continu abuixardat,
que en disminueixi el soroll al pas dels vehicles, a part que sigui antilliscant, complint criteris normatius
vigents. Per a preveure juntes de treball i retracció, aquest paviment continu s’anirà compartimentant
amb pastilles, enmarcades en pedra flamejada, que serà l’element de transició entre les llambordes i el
paviment rodat.

Fotomuntatge de l’inici del carrer
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B- Propietat del sòl i dades urbanístiques
Tot el recorregut del Carrer Sant Pere es troba en una zona de tapàs, nom que es dóna a un tipus de
pedra flonja o de terra més dura de l’ordinària, de consistència argilosa i de color terrós, que no és bona
per al conreu. Com veiem en la foto adjunta, es tracta d’un solar que toca a la Plaça Sant Pere, on
podem veure aflorament de l’esmentat material.

Aquest tipus de material, condiciona l’excavació en general, tan per construcció de fonaments
d’habitatges com per excavacions de rases, com en el cas de la xarxa de clavegueram existent, que
trobem en tot el recorregut a una profunditat mitja de 80 cms a nivell del paviment acabat. Per a la
reurbanitació, es preveu conservar el clavegueram en el mateix eix que l’actual per tal de minimitzar
l’excavació.
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C- Descripció de les característiques de l’entorn
El Carrer Sant Pere, neix a la Plaça Sant Josep, i és possiblement el carrer més llarg del poble, en la seva
extensió. El seu recorregut forma part de l’antic Camí Ral, que anava de Manresa a Vic, camí que
entrava per Moià pel que avui anomenem Carrer del Vall. Es tracta doncs, deixant de banda el nucli
antic, d’un dels vials de l’ampliació orgànica del poble, on s’anaren construint cases a banda i banda,
més antic. És un carrer sinuós, una mica estret, de voreres justetes per a caminar-hi, amb un ferm de
llabordes, que en són el seu senyal identitari. Les cases del carrer, la gran majoria de planta baixa i
planta pis, o amb dues plantes pis, són habitatges unifamiliars, on el garatge es disposa a planta baixa, i
l’habitatge a dalt. Es tracta d’un carrer en un entorn rural on aquests garatges, eren abans els estables
on s’engreixava el bestiar i es guardava la mula o el matxo.
Per a la present reurbanització, necessària degut a que el ferm s’ha anat degradant amb els anys al pas
dels nou vehicles, conservarà part de les llambordes com a tret essencial del carrer, i es convertirà en un
carrer sense voreres a un nivell més alt que el ferm rocat, tal com s’ha realitzat als Carrers Sant Sebastià
i Sant Josep, que desemboquen també, com el Carrer Sant Pere, a la Plaça Sant Josep.
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D- Localització i característiques dels serveis existents
El Carrer Sant Pere disposa de serveis soterrats i serveis aeris. Entre els serveis soterrats trobem la xarxa
de clavegueram, la xarxa de gas, i la xarxa d’aigua potable. Entre els serveis aeris trobem la xarxa
d’electricitat i enllumenat públic, la xarxa de telefonia i la fibra.
Xarxa d’aigua potable existent
La xarxa d’aigua potable està localitzada al subsòl, enterrada. Un sol tub de un diàmetre estimat de 60
mm. de diàmetre, de fibrociment. Alguns habitatges tenen una arqueta de pas a la vorera, d’altres
tenen una arqueta a façana amb una portella, i algunes no tenen rès a nivell visual. Els comptadors
també alguns són a façana, i d’altres estan dins de l’habitatge.

Xarxa de gas existent
Xarxa de gas està localitzada, segons plànols de NEDGIA, l’empresa que gestiona la línia, a uns 60 cms de
de profunditat, amb un sol tub PN110, que dóna servei a uns 10 habitatges aproximadament. D’aquest
tub central, hi ha les derivacions a cada casa, amb una clau de pas, a la superfície del ferm actual, per a
manipulació per part de la companyia. La present xarxa actualment no dóna servei a tot el carrer, ja que
hi ha el tram inicial del Carrer, a la Plaça Sant Josep, que al no haver-hi demanda, no es va acabar de
passar. No obstant això, i havent notificat a la companyia NEDGIA de la voluntat de Reurbanitzar el
present carrer, la mateixa companyia ha realitzat una campanya comercial per notificar als veïns que
encara no disposen del pas del tub general per davant de les seves façanes, si estaven interessats en el
servei de gas. El resultat ha estat positiu, i la companyia efectua els treballs d’ampliació del carrer, al seu
càrrec.
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Xarxa de Telefonia i Fibra existent
La xarxa de Telefonia i Fibra està localitzada a les façanes dels edificis, a banda i banda. No es preveu el
seu soterrament.

Xarxa d’enllumenat públic existent
Es tracta d’una xarxa de superfície, amb làmpades fixades a les façanes i cablejat vist per façana. No es
preveu el seu soterrament, ni cap altre tipus d’actuació en aquest servei.
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Xarxa de clavegueram existent
Xarxa de clavegueram està localitzada a l’eix del carrer, enterrada, amb la cota inferior a uns 80 cms del
nivell del carrer. Es tracta d’un tub de 30 cms de diàmetre, prefabricat, realitzat en formigó en massa, on
es van conectant els imbornals existents i tot el clavegueram de cada casa. Disposa de fins a quatre
arquetes de registre, elaborades amb maó ceràmic massís, i tapa de fosa. El Pla Director de Clavegueram
redactat, indica la següent distribució de clavegueram:

Pla Director de Clavegueram
1 Plaça Sant Pere
2 Plaça Sant Josep
3 Pou de recollida d’aigües de pluja d’antic torrent
4 Cruïlla cega sense registre al paviment
5 Zona sense indicació de xarxa de clavegueram
6 Zona de clavegueram soterrada en habitatge i pati existent
7 Unió de clavegueram Carrer Sant Pere – Carrer del Salt

Cal esmentar algunes particularitats que detecta el Pla Director i que caldrà verificar in situ una vegada
s’iniciïn les obres de demolició de paviments i demolició de xarxa de clavegueram existent:
Recollida d’aigua del Torrent
Existeix un pou circular (3), amb una canalització soterrada realitzada en pedra, que
possiblement conecta el pou amb el clavegueram existent (4). Aquest pou recull l’aigua de una
canalització realitzada per un antic torrent, i modificada per l’home, que data possiblement de
la realització inicial del clavegueram.
Inexistencia de xarxa de clavegueram (5). El Pla Director, en el moment de la redacció, no va
detectar xarxa de clavegueram central en el tram inicial del carrer. Cap la possibilitat que
aquestes primeres cases, portin la xarxa, directament cap al Carrer del Salt. Caldrà verificar.
Unió Xarxa general amb l’aigua del torrent (4). Es tracta d’una unió cega, que detectem a 1.25
metres de profunditat gràcies a un imbornal que hi ha a la corva del carrer. En demolir el
paviment i la xarxa de clavegueram veurem l’estat.
Xarxa de clavegueram sota una propietat privada (6). La xarxa de clavegueram, una vegada
feta l’unió amb el carrer i el torrent discorre per una canalització feta en pedra de mides
aproximades de 40 cms d’ample per 120 cms de cantell (40x120), per sota un habitatge, i el
pati del mateix. En veiem el seccionat a la sortida al Carrer del Salt, per un registre. En aquest
projecte no es planteja la seva substitució.
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Pou existent que recull aigua de pluja (3)

Canal de recollida d’aigua prèvia al pou (3)
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Xarxa d’electricitat existent
La xarxa d’electricitat està localitzada a les façanes dels habitatges, a les dues bandes. Es tracta d’una
xarxa de baixa tensió per a subministrar electricitat als habitatges. Conta de 15 suports metàl·lics a
façana, on va circulant el tub aeri principal, passant de banda a banda de carrer. D’allí hi ha fins a 23
derivacions cap als habitatges que passen de una banda a l’altra del carrer. No es preveu el seu
soterrament. De totes maneres en projecte es preveu uns passos soterrats, per tal de, en futur, i a
càrrec de la companyia que gestiona la red, ENDESA, en redireccioni els tubs i poder eliminar tots els
passos aeris.

Línia existent. Tram zona Plaça Sant Pere

Línia existent. Tram zona Plaça Sant Josep
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1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
A- Descripció de la solució adoptada
El carrer actualment consta aproximadament de 80 cases, totes elles amb porta d’accés peatonal, i
moltes d’elles amb porta de garatge per accés rodat. La xarxa de clavegueram consta d’un tub central i
de varis punts laterals per engolir l’aigua de pluja, de manera que el ferm desaigua cap a ambdós
costats. El criteri d’actuació escollit per a la reurbanització del carrer es basa en:
Eliminar el doble nivell de vorera – calçada central
Fer el carrer en forma de V, amb una zona central on recollim l’aigua de pluja
Mantenir la cota lineal de la vorera actual per tal de no afectar cap porta peatoanl ni de garatge
Fer pendent cap a la part central des de la cota +0 de la vorera
Per altra banda, a nivell constructiu, normatiu, estètic i visual, s’ha buscat un criteri que ens permeti:
Un paviment rodat que redueixi el soroll al pas dels vehicles, optant per un paviment continu
de formigó.
Al mateix temps un paviment rodat abuixardat que no rellisqui al pas de vianants i vehicles.
Un tram de voreres laterals realizat en llambordes aprofitades del mateix carrer per mantenir
estèticament un record físic del carrer original.
Un nou material de transició entre paviment continu i llambordes, en aquest cas un granit, que
permeti també juntes de dilatació del paviment continu i ens enmarqui la part central de
recollida d’aigües i els imbornals nous.

Vista en planta de la proposta de ferm
1 paviment continu de formigó
2 tram central en pedra d’amplada 30 cms
3 tram transversal de pedra d’amplada 20 cms
4 tram lateral de pedra d’amplada 10 cms
5 tram amb llambordes recuperades de l’anterior vial
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B- Descripció de l’obra i les fases en què es preveu desglossar l’obra
En el present apartat fem una descripció dels processos constructius per a la reurbanització del Carrer
Sant Pere. En Amidaments i Pressupostos hi ha una descripció de cada partida i la seva assignació
econòmica. La reurbanització del carrer consta de:
Demolicions
Acondicionament del terreny
Ferms i paviments urbans
Instal·lacions
Gestió de residus
Demolicions
En aquesta fase farem demolició de paviment exterior de llabordes, panot i vorada, tot reservant les
llambordes per a la seva posterior reutilització per a la nova vorera. També es procedirà a fer la
demolició de la xarxa de clavegueram existent i la xarxa d’aigua potable existent.
Acondicionament del terreny
Moviment de terres
Una vegada retirades les xarxes de clavegueram, aigua potable i paviment de llambordes, procedirem
per una banda a l’excavació de terres fins a la cota assignada a projecte, i llavors, a l’excavació d’una
rasa central per per a la nova xarxa de clavegueram, així com les rases transversals per a les connexions
del clavegueram a cada habitatge.
Esteses, reomplerts i compactacions
Aquesta fase inclou les partides de 20 cms de tot-u natural per tal de tenir una nova base per al futur
paviment, així com el reblert de sorra posterior a la nova xarxa de clavegueram.
Bases i subbases
Una vegada estès i compactat el tot-u natural calcari, procedirem a realitzar una primera capa de
formigó armat de 20 cms d’espessor a tota calçada. Aquesta base ens servirà per a la posterior aplicació
de les capes que conformaran l’acabat visual del carrer.
Paviments urbans
En aquesta fase realitzarem les dues voreres laterals amb les llambordes reservades, la calçada central
amb el formigó continu, i la part central del carrer, les transicions entre material i les juntes transversals,
realitzades amb granit, de gruix mínim 7 cms. Aquesta fase de paviment té un gruix total de 12 cms en la
part central, amb els quals enrasem el carrer amb els diferents materials que el conformen:
Llambordes de gruix 16 cms
Parts en pedra de gruix 8 cms
Formigó continu de 2 cms de gruix ( * )
( * ) Formigó continu
Es tracta d’un formigó continu fabricat in situ que permet trànsit rodat i peatonal, complint criteris de
duresa, lliscament i durabilitat. Aquestes pastilles de formigó continu sempre estan enmarcades amb el
granit que a la vegada fa d’encofrat per una banda, i junta de dilatació per l’altra. Al tenir el paviment
urbà un gruix total de 12 cms, i la darrera capa d’acabat 2 cms, ens cal salvar un gruix de 10 cms que
realitzem prèviament amb una base de formigó en massa. El procés d’aplicació del formigó continu
consta de:
Aplicació in situ del formigó i reglejat
Curat in situ del formigó
Primera capa de desvast a les 24 hores d’aplicació
Posterior capa d’abuixardat del formigó
Capa final d’aplicació de hidrofugant a tota la superfície
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Instal·lacions
Xarxa d’aigua potable
Previ a l’inici de les obres es realitzarà una red provisional d’aigua potable aèrea, per les façanes dels
habitatges, que alimentarà cada habitatge. Es tracta d’una red aèrea vista que serà posteriorment
substituïda per la nova xarxa d’aigua potable soterrada, amb una arqueta de superfície, a cada entrada
d’habitatge.
Xarxa de sanejament
Seguint els criteris del Pla Director del Clavegueram redactat per Paymacotas Engineering sa, en data
juliol 2017, es procedeix a realitzar un nou tub central de clavegueram unitari de diàmetre 400 mm., on
es conectarà cada habitatge i els imbornals sifònics de recollida d’aigua pluvial. Aquest tub central es
conectarà a la xarxa de clavegueram existent, tan al Carrer Sant Pere, com al punt mig de la primera
corva del Carrer, amb els seus corresponents pous de registre. Per la banda del Carrer Sant Pere (1), ja
tenim una arqueta preparada, amb la seva boca apunt de conectar. Per la banda baixa del Carrer, en el
seu tram inicial (2), on recull també l’aigua del torrent, es preveu conservar les parets existents, una
vegada revisat el seu bon estat, realitzades en pedra i de mides aproximades 40 x 120 cms.

Pla Director de Clavegueram

1 Connexió de nou Clavegueram a la Plaça Sant Pere
2 Connexió de nou clavegueram a la xarxa existent soterrada, realitzant arqueta registrable
3 Allargament de xarxa de clavegueram

Xarxa elèctrica
La totalitat de la xarxa elèctrica actual és aèria, i es manté. L’única actuació a nivell elèctric que es
realitza són els passos perpendiculars soterrats amb passatubs, per a una futura canalització de la
instal·lació. Aquests treballs sols els pot realitzar la companyia autoritzada, en aquest cas ENDESA. En el
present projecte es realitza una proposta a la companyia, per tal que hi doni el vist i plau o en proposi
millores.
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Xarxa de gas
Es realitza allargament de xarxa general de gas, a càrrec de la companyia NEDGIA, prèvia prospecció
comercial realitzada amb anterioritat. Els treballs d’allargament es portaran a terme en paral·lel a
l’execució del carrer.

1 Plaça Sant Josep
2 Actual límit de la instal·lació de gas
3 Ampliació de la nova línia de gas soterrada
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C- Memòria d’enderrocs i residus de la construcció
A la present obra realitzem tasques de demolicions en paviments de llambordes, panot, rigoles, xarxa
existent de clavegueram, amb les seves arquetes, i xarxa d’aigua potable, de fibrociment. Tots aquests
residus de la construcció, inclosos els residus generats en l’excavació de la caixa del carrer, es
transportaran i es gestionaran d’acord amb la normativa vigent, dipositant-los tots a un gestor de runes
autoritzat.
El pressupost en matèria de gestió de residus ascendeix a un total de 26.550,72€ (vint-i-sis mil cinc-cents
cinquanta coma setanta-dos euros), desglossat en les partides que es detallen a continuació.
11.2 Gestió de terres
11.2.1 Transport de terres
11.2.1.1 GTA020

m³

Uts.
excavació

Llargada

pous

tub
sanejament
llarg
tub
sanejament
ample
cases
rases baixa
tensió
reixa St
Pere
allargar
línia aigua
potable

Amplada

460
Uts.

excavació

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 10 km, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra,
anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.

Llargada

Amplada

460

Alçada

Subtotal

0,600

276,000

Alçada

Subtotal

0,600

276,000

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

6

0,800

0,800

2,500

9,600

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1

220,000

0,600

1,250

165,000

1

6,000

0,600

1,250

4,500

80

2,000

0,400

1,250

80,000

5

4,000

0,600

0,300

3,600

1

2,000

0,500

1,000

1,000

1

10,000

0,500

1,250

6,250

Total m³ ............:

821,950

4,15

3.411,09

11.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat
11.2.2.1 GTB020

m³

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
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Uts.
excavació

Llargada

460
Uts.

excavació

pous

tub
sanejament
llarg
tub
sanejament
ample
cases
rases baixa
tensió
reixa St
Pere
allargar
línia aigua
potable

Amplada

Llargada

Amplada

460

Alçada

Subtotal

0,600

276,000

Alçada

Subtotal

0,600

276,000

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

6

0,800

0,800

2,500

9,600

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1

220,000

0,600

1,250

165,000

1

6,000

0,600

1,250

4,500

80

2,000

0,400

1,250

80,000

5

4,000

0,600

0,300

3,600

1

2,000

0,500

1,000

1,000

1

10,000

0,500

1,250

6,250

Total m³ ............:

821,950

2,42

1.989,12

11.3 Gestió de residus inertes
11.3.1 Transport de residus inertes
11.3.1.1 GRA020

m³

Uts.

Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km
de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en
obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Llargada
Amplada
Alçada
Subtotal

llambordes

920

0,200

184,000

llambordes
aprofitades
col·lector

-214

0,200

-42,800

escomeses

llambordes
tram
allargar
aigua
potable
provisionals
tub PE 40
llarg
tub PE 40
cases

220,000

0,400

0,400

35,200

2

80,000

0,200

0,200

6,400

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1

10,000

0,500

0,200

1,000

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

2

220,000

440,000

80

3,000

240,000

Total m³ ............:

863,800

1,94

1.675,77

11.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

AZG427
05/03/2019

19 / 191

15

11.3.2.1 GRB020

m³

Uts.

Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

llambordes

920

0,200

184,000

llambordes
aprofitades
col·lector

-214

0,200

-42,800

escomeses

llambordes
tram
allargar
aigua
potable
provisionals
tub PE 40
llarg
tub PE 40
cases

220,000

0,400

0,400

35,200

2

80,000

0,200

0,200

6,400

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1

10,000

0,500

0,200

1,000

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

2

220,000

440,000

80

3,000

240,000

Total m³ ............:

863,800

16,72

14.442,74

11.4 Gestió de residus perillossos
11.4.2 Transport de residus perillossos
11.4.2.1 GEB020

m³

Uts.
fibrociment
amiant

Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada, sense
incloure el plastificat, etiquetatge i paletitzat, ni la càrrega dels
mateixos.
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Descàrrega dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

20

Subtotal
20,000
0,000

Total m³ ............:

20,000

94,61

1.892,20

11.4.3 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat
11.4.3.1 GEC020

m³

Uts.
fibrociment
amiant

Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició. Sense incloure el cost del plastificat, etiquetatge i
paletitzat, ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

20

Subtotal
20,000
0,000

Total m³ ............:
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1.4. MANIFESTACIÓ EXPRESSA I JUSTIFICADA OBRA COMPLETA
Per a l’objecte del present contracte, la Reurbanització del Carrer Sant Pere, ens remetem al Capítol I,
article 99: Objecte del Contracte, segons BOE num 272, en data 9 de novembre 2017, fent esment a les
normes generals de contractació pública.
Tot i que sempre que es pugui, cal preveure la possibilitat de realitzar una obra en diferents parts
independents, amb una divisió mitjançant lots, per al present projecte, el fet que la realització
independent de diverses parts compreses en l’objecte del contracte, en dificulti la correcta execució del
mateix, des del punt de vista tècnic i material, han fet pendre la decisió que la present obra es realitzi en
un sol lot, amb un sol adjudicatari, que s’encarregui de tota l’execució.

1.5. TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES
A- Termini d’execució
El termini d’execució de la totalitat de les feines, segons Plànning de treball, és de 6 mesos, una vegada
formalitzada l’acta de replanteig i verificada tota la documentació del constractista adjudicatari. Les
parts dels treballs a realitzar es divideixen en:
Demolicions
Demolició de col·lector de clavegueram actual
Desmuntatge canonada de fibrociment aigua potable
Demolició de paviment de llambordes i vorera
Moviments de terres
Excavació en rases pels tubs de la xarxa de sanejament
Excavació de terres a cel obert
Formació de reblert amb tot-u natural calcari
Ferms i paviments urbans
Formació de subbase de formigó amb fibres (1a capa)
Formació de base de formigó amb fibres (2a capa)
Col·locació de paviment delimitador de gres
Formació de paviment de llambordes
Formació de paviment continu amb formigó
Instal·lacions urbanes
Reconducció del cablejat d'electricitat aeri. ENDESA
Ampliació de xarxa de gas. NEDGIA
Xarxa d'aigua potable definitiva
Xarxa d'aigua potable provisional
Xarxa de clavegueram provisional
Xarxa de clavegueram definitiva
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Plànning treballs
Plànning Treballs Carrer Sant Pere
activitat

1

SETMANA 1
2 3 4 5

1

SETMANA 2
2 3 4 5

1

SETMANA 3
2 3 4 5

1

SETMANA 4
2 3 4 5

1

SETMANA 5
2 3 4 5

1

SETMANA 6
2 3 4 5

1

SETMANA 7
2 3 4 5

1

SETMANA 8
2 3 4 5

1

SETMANA 9
2 3 4 5

1

SETMANA 10
2 3 4 5

1

SETMANA 11
2 3 4 5

1

SETMANA 12
2 3 4 5

1

SETMANA 13
2 3 4 5

1

SETMANA 14
2 3 4 5

1

SETMANA 15
2 3 4 5

1

SETMANA 16
2 3 4 5

1

SETMANA 17
2 3 4 5

1

SETMANA 18
2 3 4 5

1

SETMANA 19
2 3 4 5

1

SETMANA 20
2 3 4 5

1

SETMANA 21
2 3 4 5

1

SETMANA 22
2 3 4 5

1

SETMANA 23
2 3 4 5

1

SETMANA 24
2 3 4 5

Demolicions
Demolició de col·lector de clavegueram actual
Desmuntatge canonada de fibrociment aigua potable
Demolició de paviment de llambordes i vorera
Moviments de terres
Excavació en rases pels tubs de la xarxa de sanejament
Excavació de terres a cel obert h=0,60
Formació de reblert amb tot-u natural calcari
Ferms i paviments urbans
Formació de subbase de formigó amb fibres de 15 cm (1a capa)
Formació de base de formigó amb fibres de 10 cm (2a capa)
Col·locació de paviment delimitador de gres
Formació de paviment de llambordes
Formació de paviment continu amb formigó
Instal·lacions urbanes
Reconducció del cablejat d'electricitat aeri. ENDESA
Ampliació de xarxa de gas. NEDGIA
Xarxa d'aigua potable definitiva
Xarxa d'aigua potable provisional
Xarxa de clavegueram provisional
Xarxa de clavegueram definitiva
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B- Garantia de les obres
La garantia de les obres, s’emmarca segons la Llei 9/2017 Contractes del Sector Públic, Secció 4ª,
Compliment del Contracte d’obres, en els seus articles 243 (recepció i termini de garantia) i 244
(responsabilitat per vicis ocults), detallats a continuació.
Article 243. Recepció i termini de garantia.
1. A la recepció de les obres a la seva finalització i als efectes establerts en aquesta Llei,
concorrerà un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu
encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del seu
facultatiu.
Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació haurà
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a
compte de la liquidació del contracte en el termini previst en aquesta Llei.
En el cas d’obres que tinguin un valor estimat superior als dotze milions d’euros en les quals les
operacions de liquidació i medició fossin especialment complexes, els plecs podran preveure
que el termini de tres mesos per a l’aprovació de la certificació final a la qual es refereix
l’apartat anterior, podrà ser ampliat, sempre que no superi en cap cas els cinc mesos.
2. Si es troben les obres en bon estat i adequades a les prescripcions previstes, el funcionari tècnic
designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta, les donarà per rebudes,
aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l’acta i el Director de
les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un
termini per a remediar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués
efectuat, se li podrà concedir un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.
3. El termini de garantia s’establirà al plec de clàusules administratives particulars atenent a la
naturalesa i complexitat de l’obra i no podrà ser inferior a un any excepte casos especials.
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de
les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exhonerat de tota responsabilitat,
excepte allò disposat a l’article següent, procedint a la devolució o cancel·lació de la garantia, a
la liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents que haurà
d’efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas que l’informe no fos favorable i els
defectes observats fossin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús d’allò
construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes
instruccions al contractista per a la deguda reparació d’allò construït, concedint-li un termini
per a fer-ho durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a
percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.
4. No obstant, en aquelles obres en les quals la seva perduració no tingui finalitat pràctica com els
sondejos i prospeccions que hagin resultat infructuosos o que, per la seva naturalesa, exigeixen
feines que excedeixen el concepte de mera conservació com els de dragats no s’exigirà termini
de garantia.
5. Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d’obra susceptibles de ser executades per
fases que puguin ser entregades a l’ús públic, segons allò establert en el contracte.
6. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades en l’expedient
l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a
l’ús públic, encara sense el compliment de l’acte formal de recepció, des de que concorrin dites
circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció de les
obres i en els terminis en què reglamentàriament s’estableixin.
Article 244. Responsabilitat per vicis ocults.
1. Si l’obra s’arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb
posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, degut a
incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest als danys i perjudicis
que es produeixin o es manifestin durant el termini de quinze anys a comptar des de la
recepció.
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2.

3.

Així mateix, el contractista respondrà durant l’esmentat termini dels danys materials causats en
l’obra per vicis o defectes que afectin a la fonamentació, els suports, les vigues, els forjats, els
murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència
mecànica i l’estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense
reserves o des de la subsanació d’aquestes.
Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l’apartat anterior per danys materials
dimanants dels vicis o defectes, presciuràn en el termini de dos anys a comptar des de que es
produeixin o es manifestin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir
per exigir responsabilitats per incompliment contractual.
Transcorregut el termini de quinze anys establert en el primer apartat d’aquest article, sense
que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida qualsevol
responsabilitat del contractista.

1.6. CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA
La classificació del contractista, s’emmarca segons la Llei 9/2017 Contractes del Sector Públic, subsecció
4ª, classificació de les empreses, Article 77: Exigència i efectes de Classificació. Al tractar-se d’un
contracte d’obres, amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, sols caldrà que l’empresari acrediti la
seva solvència econòmica i financera, i solvència tècnica per contractar.
Per altra banda, serà indispensable que l’empresari estigui registrat oficialment al RELI (Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores),segons el Decret 107/2005, de 31 de maig.

1.7. REVISIÓ DE PREUS
La revisió de preus, s’emmarca segons la Llei 9/2017 Contractes del Sector Públic, Capítol II: Revisió de
preus en els contractes de les entitats del Sector Públic. Per a aquest apartat, i segons l’Article 103:
Procedència i límits, no es realitzarà cap tipus de revisió de preus en l’esmentat projecte.
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1.8. RESUM DEL PRESSUPOST
2 Demolicions

18.380,36

3 Acondicionament del terreny

35.887,77

6 Ferms i paviments urbans

87.784,06

7 Instal·lacions

63.418,20

10 Equipament urbà

59,85

11 Gestió de residus

26.550,72

12 Seguretat i salut

11.391,34

Pressupost d'execució de material (PEM)

243.472,30

13% de despeses generals

31.651,40

6% de benefici industrial

14.608,34

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI)

289.732,04

21%

60.843,73

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)

350.575,77

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA MIL CINCCENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS.

Moià, gener de 2019
Arquitecte Tècnic
Magí Cuberta

El promotor

ARQUITECTE TÈCNIC
Magí Cuberta Crespiera
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2. ANNEXES
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2.1. FOTOGRAFIES ACTUALS DE LES FAÇANES

Sant Pere nº71

Sant Pere nº69
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Sant Pere nº67

Sant Pere nº65
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Sant Pere nº61-63

Sant Pere nº59
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Sant Pere nº57

Sant Pere nº55
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Sant Pere nº53

Sant Pere nº51
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Sant Pere nº49

Sant Pere nº47
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Sant Pere nº45

Sant Pere nº43
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Sant Pere nº41

Sant Pere nº39

AZG427
05/03/2019

34 / 191

30

Sant Pere nº37

Sant Pere nº35
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Sant Pere nº33

Sant Pere nº31
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Sant Pere nº29

Sant Pere nº25-27
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Sant Pere nº23

Sant Pere nº21
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Sant Pere nº19

Sant Pere nº17
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35

Sant Pere nº15

Sant Pere nº13
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36

Sant Pere nº11

Sant Pere nº9
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Sant Pere nº7

Sant Pere nº5

AZG427
05/03/2019

42 / 191

38

Sant Pere nº3

Sant Pere nº1
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39

Sant Pere nº2

Sant Pere nº4
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40

Sant Pere nº6

Sant Pere nº8
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41

Sant Pere nº10

Sant Pere nº12
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Sant Pere nº40
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Sant Pere nº52

Sant Pere nº54
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Sant Pere nº56-58

Sant Pere nº60
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Sant Pere nº62
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2.2. FOTOMUNTATGES

Fotomuntatge

Estat actual
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Estat actual
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2.3. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE
Actualment el carrer té 2 plataformes, la part del ferm i la part de la vorera. Amb la reurbanització,
s’eliminen aquests dos nivells, de manera que obtenim un perfil en V, amb recollida central d’aigües de
pluja. Cal definir 2 àmbits de treball: treballs de demolició i treballs de realització de nou ferm.
Treballs de Demolicions i excavacions
Realitzem treballs de demolició per extreure el paviment de llambordes, les rigoles i el panot de la
vorera en la part visible del carrer. Reservem part de les llambordes per a el seu reaprofitament
posterior en el nou vial. A continuació, iniciem l’excavació manual per a trobar el tub d’aigua potable.
Una vegada desenterrat i localitzat, iniciem la seva extracció a càrrec d’una empresa especialitzada en
fibrociment. Posteriorment, continuem la demolició del clavegueram existent. Aquesta part es realitzarà
en paral·lel a la construcció del nou clavegueram, per no deixar sense servei a cap habitatge.

Treballs d’excavació de Caixa al nou ferm
1 voreres actuals
2 ferm actual ( mantenim la cota a l’eix en el nou projecte )
3 no clavegueram
4 cota de base del tot U

Treballs al nou ferm
El conjunt de treballs del nou ferm inclouen:
Capa de gruix 20 cm de Tot U compactat
Subbase de formigó de gruix 20 cm
Base de formigó en massa de 10 cm
Ferm d’acabat que inclou:
o Llambordes recuperades als laterals
o Marcs en pedra longitudinals i transversals
o Paviment de formigó continu, desvastat, abuixardat i hidrofugat
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2.4. ANNEX DE MEMÒRIES DE SERVEIS URBANÍSTICS
Xarxa de Clavegueram
La xarxa existent de clavegueram és una xarxa unitària que discorre pel centre del vial, enterrada a una
profunditat constant aproximada de 80 cms. Es tracta d’un tub de formigó en massa de diàmetre útil de
30 cms, que disposa de 4 pous de registre, fets amb maó ceràmic massís i tapa de fosa. A aquest tub
central s’hi van empalmant tots els desaigües dels veïns i els imbornals en mal estat de la vorera, alguns
d’ells tapats. El desguàs del desaigüe general, part va a parar ala xarxa existent de la Plaça Sant Pere, i
parta va a parar a un punt mig, sense registre, que discorre per sota d’un habitatge existent. Es tracta
d’una construcció manual de clavegueram que podem veure ja al Carrer del Salt, realitzada en pedra,
amb unes mides aproximades de 40 cms d’ample per 120 cms de cantell. Aquest punt d’encontre sense
registre del tram mig del carrer, incorpora un tram que recull aigua pluvial de la banda de montanya. Es
tracta del mateix seccionat de tram de clavegueram, que surt a superfície, uns 200 metres més amunt,
en una construcció de un pou de pedra seca, de diàmetres uns 2 metres, on li aarriva una rec sec
d’aigua, que recull part de l’aigua del torrent per al qual discorre. A part d’aquesta particularitat, que
data segurament de l’execució inicial del clavegueram del carrer, el Pla Diredctor de Clavegueram, no va
trobar cap indici de xarxa de clavegueram general en el tram d’inici del Carrer Sant Pere, just la part que
dóna a la Plaça Sant Josep. Una vegada obrim el clavegueram sortirem de dubtes.
Per tant, i serguint els criteris del Pla Director de Clavegueram, seguirem amb un sol tub de
clavegueram, de diàmetre 400 mm., per on conectarem de nou tota la xarxa. Ara, però, degut al perfil
en V del nou carrer, els imbornals, es disposaran a la part central. A part, nova xarxa estarà a una cota
més profunda, en part degut al cantell dels imbornals, en part degut al pas transerval dels soterraments
de la línia elèctrica de baixa tensió.
Xarxa d’aigua potable i hidrants
La xarxa existent d’aigua potable és de fibrociment. Un sol tub general de diàmetre 60 mm.
Aproximadament, per on s’hi van empalmant la resta de cases. Aquest tub s’extraurà segons la
normativa vigent, prèvia excavació manual fins a la seva cota d’ubicació. Per a la nova xarxa soterrada,
es disposaran 2 tubs longitudinals, un per cada banda de vorera, i d’allí entrant a cada casa, prèvia
arqueta de pas accessible amb caixa i tapa al ferm del carrer. La nova xarxa, incorpora 2 hidrants per
donar cobertura a nivell de contra incendis, actualment no cobert.
Xarxa d’enllumenat públic
La xarxa existent de’enllumenat públic, és superficial, amb cables per les façanes de les cases, i amb
làmpades fixades mecànicament a les façanes. No s’actua en aquesta xarxa.
Xarxa d’electricitat de Baixa Tensió (BT)
La xarxa existent de de baixa tensió és superficial, amb suports metàl·lics a banda i banda del carrer, i
amb derivacions individuals a cada habitatge, de manera orgànica. Sense cap tipus d’ordre, va cambiant
de vorera, recorrent tot el carrer, amb punts realment amb molt cablejat desordenat.
El present projecte de reurbanització, preveu una sèrie de passos soterrats, per tal de poder
redireccionar en un futur tota la xarxa aèrea, i que discorri per les façanes. En el present projecte
s’executen els passos soterrats transversals, però la conducció de cablejat corre a càrrec de la
companyia gestora del servei, ENDESA. Es presenta proposta a la companyia, per obtenir el seu cost, pi
per validar-ne el nombre exacte de passos soterrats.
Xarxa de Gas
La xarxa existent de gas no alimenta tot el carrer. Es tracta d’un tub soterrat, a uns 60 cms de
profunditat respecte el ferm actual, segons ens indica la companyia. Alimenta unes 10 cases actualment,
amb derivacions individuals, caixa de superfície per la clau de pas, i tub vist per façana.
La companyia gestora de la línia, NEDGIA, ens ha facilitat els plànols de l’instal.lació actual, i notificada
del present projecte, ha realitzat un sondeig amb els veïns que encara no disposen del tub general de
pas del cas pel seu tram de carrer, que són els veïns del principi de carrer amb Plaça Sant Josep, i
realitzarà l’ampliació de línia amb els costos a càrrec seu.
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2.5. ANNEX D’ACCESSIBILITAT
Amb el nou vial amb un sol nivell en V, respectant la cota actual de la vorera a totes les sortides de
vehicles i vianants de les seves cases, i respectant les cotes de nivell a banda i banda del carrer, fet que
permetrà garantir la sortida de vehicles sense modificar cap traçat, millorem l’accessibilitat i la
comoditat. Garantim també el dret dels ciutadans a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat
segures i amb el mínim impacte possible.
2.6. ANNEX DE SOSTENIBILITAT
Per tal de reduir al mínim la intervenció a realitzar, i amb la finalitat d’afectació mínima, es conserva la
cota a façanes actual del vial, mantenint l’accés rodat de vehicles als habitatges, i l’accés peatonal al
mateix nivell. Per altra banda, i amb la finalitat de crear un espai amb preferència peatonal, la supressió
de la vorera, i la realització d’un vial en forma de V, recollint les aigües al centre del carrer, ens permet
conservar la traçada de l’actual xarxa unitària central de sanejament, segons el Pla Director de
Sanejament, conectant els imbornals centrals a la xarxa.
A nivell d’excavació, es redueix al mínim la seva actuació en profunditat, realitzant una caixa d’excavació
que inclou 30 cms de sorra compactada i una subbase de 15 cms de formigó amb fibres, amb un total de
45 cms. A nivell de materials d’acabat, i per tal de conservar l’essència del carrer, es conserven fins a
2
214 m de llambordins existents, que passen a formar part dels laterals del carrer.
2.7. ANNEX D’ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT
Es tracta de substituir els dos nivells actuals de plataforma per a vehicles a cota zero, i plataforma lateral
per a vianants amb una vorera molt estreta, en una plataforma única, on el vianant disposarà de
prioritat de pas envers els vehicles. La nova plataforma en V del carrer, permetrà millorar molt l’espai
públic, no disposant de cap barrera, des de la sortida de cada habitatge fins a la zona de transit
peatonal, ja que ara, cal en primera instància trepitjar l’estreta vorera per llavors baixar a la calçada per
caminar, ja que la vorera és pràctiment inviable.
2.8. ANNEX DE MOBILITAT
Amb les tasques de reurbanització, mantenim a nivell de trànsit, el sentit de circulació, i la plataforma
única que es genera, al eliminar les voreres laterals i fer un carrer en forma de V, donant major
importància als vianants, ens permet aconseguir una major qualitat de mobilitat tan dels vianants com
dels vehicles.
2.9. ANNEX DE TRAÇAT
La reurbanització del Carrer Sant Pere, es realitza en el seu tram comprès entre plaça Sant Josep i Plaça
Sant Pere. No hi ha cap modificació del vial en les seves entregues amb les esmentades places,
aconseguint una integració amb el ferm actual igual, sense modificar el traçat. Es tracta de garantir el
pas de vianants i vehicles de forma segura i ordenada.
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2.10. ANNEX DE MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
El tram de carrer a reurbanitzar, té els hidrants contra incendis més propers, un a la plaça del davant de
la Biblioteca Municipal, just a l’entrada del Parc Municipal, i l’altre al carrer de les Tres Cases. A la Plaça
Sant Pere hi ha una boca de rec, no apta per al’ús contra incendis.
Una vegada revisats els radis d’actuació dels hidrants, es proposa instal.lar dos hidrants al llarg del
carrer, donant cobertura a la zona reurbanitzada, així com a la zona de l’entorn de la Plaça Sant Pere.

Planta hidrants actuals
1 Plaça Sant Sebastià
2 Plaça Sant Pere
3 Tram del Carrer Sant Pere a Reurbanitzar
4 Hidrant de la zona de la Biblioteca
5 Hidrant del Carrer Tres Cases
6 Boca de Reg de la Plaça Sant Pere
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2.11. ANNEX DE MESURES PER FACILITAR EL MANTENIMENT DEL CARRER
En parlar del manteniment del carrer, cal parlar de varis aspectes. Primer de tot, a nivell constructiu, cal
aportar un material durable. En segon terme, cal preveure el pas de futures instal.lacions. En darrer
terme, el manteniment i la neteja habitual per part dels serveis municipals, incloent el desgast al pas
dels anys.
Ferm escollit
S’han escollit tres materials per a conformar el nou vial:
Paviment continu de formigó per a la part central del carrer, que serà la zona de rodadura dels
vehicles. Aquest ferm, s’enmarca smb pastilles per facilitar-ne la dilatació i evitar esquerdes. El
límit d’aquestes pastilles és pedra a tall de serra flamejada, que en fa d’encofrat.
Pedra natural a tall de serra flamejada, tan a l’eix del vial, recollint l’aigua de pluja, com als
laterals separant el formigó de les llambordes
Llambordes recuperades del ferm actual, disposades als laterals del carrer

Vista en planta de la proposta de ferm
1 paviment continu de formigó
2 tram central en pedra d’amplada 30 cms
3 tram transversal de pedra d’amplada 20 cms
4 tram lateral de pedra d’amplada 10 cms
5 tram amb llambordes recuperades de l’anterior vial

El paviment majoritari, formigó, incorpora un acabat mecànic abuixardat que n’impedeix el lliscament. A
part, incorpora una pel.lícula final que en tanca el porus. Les seccions de ferm amb paviments de
formigó, ofereixen una durabilitat superior que altres tipus de paviment, sobretot en llocs de trànsit
rodat. La seva reparació té un cost inferior a la reparació d’un paviment asfàltic, i per altra banda, un
cost inferior amb un paviment realitzat en la seva totalitat amb pedra natural o elements prefabricats.
Passos d’instal.lacions
Una vegada realitzat el carrer, quedaran soterrats els serveis generals de clavegueram unitari, les
connexions del clavegueram de cada habitatge a la xarxa general, la xarxa d’aigua potable, la xarxa de
gas, i els passos transversals de soterrament de línies de baixa tensió. Cal esmentar que l’electricitat, la
fibra i el telèfon, són aeris. L’únic dels serveis soterrats que actualment no abasteix la totalitat de les
cases, és el servei de gas, per tant és l’únic susceptible a ésser ampliat en cas que en alguna casa es
requereixi. Per tant, una vegada fetes les presents consultes a la companyia de gas que gestiona el
carrer (NEDGIA), i per tal de no malmetre el carrer per qualsevol punt, degut a una nova alta de servei,
s’han previst uns passos transversals cada 10 metres, realitzats en pedra, per on es realitzaran els talls
perpendiculars del carrer per tal de passar de banda a banda. Aquests passos en pedra, també actuen
com a encofrats del paviment continu de formigó, garantint així la seva dilatació.
Neteja i manteniment
Les seccions amb paviments de formigó són les que necessiten menys despeses de conservació de entre
totes les seccions estructurals de ferms urbans. Les experiències demostren que les despeses de
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conservació dels paviments de formigó durant els primers vint anys de vida del ferm, són pràcticament
inexistent. Els paviments de formigó són resistents a l’actuació dels combustibles i olis, sense sofrir cap
tipus de degradació. Aquest tipus de paviment, també s’usa molt a nivell estètic, per la seva adequació a
un entorn urbà, sobretot en vials del tipus V5, vials peatonals o mixtes, com el cas del Carrer Sant Pere

2.12. RESULTATS DE LES REUNIONS AMB REGIDORIA
Al llarg de la redacció del Projecte de Reurbanització del Carrer Sant Pere, s’han mantingut reunions
periòdiques amb els serveis tècnics de l’ajuntament i la regidoria d’urbanisme, per tal d’anar prenent
desicions i acords sobre els acabats del ferm, els serveis afectats, les propostes per a minimitzar
l’afectació veïnal, així com la solucions constructives que aportin un valor afegit a l’obra, sempre vetllant
però una bona relació qualitat-preu.
Dimecres 18/4/18
Dimecres 9/5/18
Dilluns 9/7/18
Dilluns 30/7/18
Divendres 14/9/18
Dimecres 14/11/18
Dilluns 10/12/18
Dimecres 9/1/19
Dilluns 21/1/19

2.13. NORMATIVA URBANÍSTICA ESPECÍFICA I DE PROTECCIÓ DE PATRIMONI
En els treballs de reurbanització del Carrer Sant Pere, tot i estar en la zona del nucli antic, no intervenim
cap edifici catalogat ni protegit.
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2.14. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA
A- Desviació del trànsit i senyalització

El trànsit rodat es prohibirà durant el transcurs de les obres, des de la Plaça Sant Josep, a la
Plaça Sant Pere, permetent sempre el pas per als vianants, adaptant-se aquests darrers al
ritme dels treballs de l’obra.

D01
D02

No obstant això, tots els veïns del Passatge sant Pere, Carrer Sant Pere de Dalt, i Carrer Santiago Rusiñol,
podran accedir normalment amb vehicle als seus habitatges, tot i que de manera puntual, i sobretot
quan s’executi la trobada del Carrer Sant Pere amb la Plaça Sant Pere, hi haurà talls puntuals per les
feines d’execució i pel fraguat i enduriment del material.
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L’organització de l’obra es basarà en aquestes premisses:
El pas de vehicles quedarà interromput des de Plaça Sant Josep a Plaça Sant Pere.
Es permetrà accés rodat a Sant Pere de Dalt, Passatge Sant Pere i Santiago Rusiñol.
La zona d’acopi de materials i base per l’empresa adjudicatària será en un solar municipal al
Carrer de les Tres Cases.
L’accés de camions es realitzarà des de la Carretera de Manresa, cap al Carrer Sant Jordi fins a
la zona d’acopi de mateials. Des d’allà, l’accés a l’obra es realitzarà a través del Carrer de les
Tres Cases.
Els veïns de la zona de la Ciutadilla, tindran accés rodat com sempre, des del Carrer Sant Pere.
Senyals indicadores de prohibit el pas estaran ubicades a la Plaça Sant Josep i la Plaça sant Pere, al igual
que les senyals d’obres, que estaran als mateixos llocs, i també al Carrer de les Tres Cases, abans i
després de la zona d’acopi de materials. Per altra banda, també s’ubicaran senyals de doble circulació
per tal d’informar a veïns i vehicles, que hi haurà un fluxe de camions per Carrer Sant Jordi, Carrer de les
Tres Cases i Plaça Sant Pere.

1 zona d’acopi de materials i base per a l’empresa adjudicatària
2 zona entrada i sortida de camions
3 àmbit d’actuació de les obres
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B- Normativa aplicada en la redacció del projecte
URBANISME
________________________________________
Reglamento General de Carreteras.
Real Decreto 1812, de 02/09/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (BOE
Num. 228, 23/09/1994)
* Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento (BOE num. 9,
10/01/1998)
* Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de Fomento (BOE num. 102,
29/04/1999)
* Modificación. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de Fomento (BOE num. 45,
21/02/2001)
Reglament General de Carreteres.
Decret 293, de 18/11/2003 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4027,
10/12/2003)
S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006)
(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )
* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC núm. 5384,
21/05/2009)
Normativa Urbanística Metropolitana : normes urbanístiques, ordenances metropolitanes d'edificació,
ordenança metropolitana de publicitat, ordenança metropolitana de rehabilitació.
Aprovació definitiva ; (BOP I DOGC Num. , )
Se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales
de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Orden Fom 3053, de 23/09/2008 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 261, 29/10/2008)
Sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias
Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008 ; Parlamento Europeo y Consejo (BOE Num. 319, 29/11/2008)
S'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el
Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.
Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384, 21/05/2009)
S'aprova el Text refós de la Llei de carreteres
Decret Legislatiu 2, de 25/08/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5452, 27/08/2009)
* Modifica els articles 41, 42, 43, 52,56, 58, 60. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament
de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5686, 05/08/2010)
*Modificació. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6077,
29/02/2012)
*Modifica els articles 47 i 97. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC
núm. 6511, 30/01/2014)
*Modifica els articles 47, 120, 122 i disposició final tercera. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)
S'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
Decret 64, de 13/05/2014 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 6623, 15/05/2014)
Se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.
Orden FOM 298, de 15/02/2016 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 60, 10/03/2016)
(Correccio errades: BOE núm. 181 / 28/07/2016 )
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XARXA PÚBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA
________________________________________
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y creación de una
"Comisión permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Poblaciones".
Orden, de 28/07/1974 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 236, 02/10/1974)
(Correccio errades: BOE 260 / 30/10/1974 )
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)
S'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
Decret Legislatiu 3, de 04/11/2003 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4015, 21/11/2003)
* Ordre MAH/122, s'aproven els models de declaració d'abocament.
* Modifica els articles 8,9, 11, 18, 25, 26, 35, 37, 38, 39, 44, 47, 49. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ;
del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 2, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012)
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real decreto 140, de 21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 45, 04/03/2003)
* Modificació. Dóna competències en obres que s'hagin de fer en el Ministerio de Defensa. Real Decreto
1120, de 20 de julio de 2012 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 207, 29/08/2012)
* Modificació. se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Real Decreto 742, de 27 de
Septiembre de 2013 ; del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE núm. 244,
11/09/2013)
* Modificació. Real Decreto 314, de 29 de julio de 2016 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 183,
30/07/2016)

XARXA PÚBLICA D'ELECTRICITAT
________________________________________
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación.
Real Decreto 3275, de 12/11/1982 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 288, 01/12/1982)
(Correccio errades: BOE 15 / 18/01/1983 )
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)
S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica
soterrada.
Ordre TIC/341, de 22/07/2003 ; Departament Treball, Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 3937,
31/07/2003)
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl.
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993)
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme
(DOGC núm. 2341, 28/02/1997)
Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable.
Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 233, 26/09/1996)
Regulació de la instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions en el domini públic viari i
ferroviari.
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Decret 357, de 07/11/2000 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 3265,
14/11/2000)
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000)
(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 )
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de
Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005).
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración
(BOE núm. 114, 12/05/2007)
* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010)
modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011)
Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.
Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3404, 07/06/2001)
Ley del Sector Ferroviario
Ley 39, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003)
* Desenvolupa els articles 29.2, 33.1 i 2 i 35.3. ORDEN/FOM/897, de 7 d'abril, del Ministerio de Fomento
(BOE núm 85, 09/04/2005)
* Es fixen les quanties dels cànons ferroviaris establerts en els articles 74 i 75 de la Llei39/2003.
ORDEN/FOM/898, de 8 d'abril, del Ministerio de Fomento (BOE núm 85, 09/04/2005)
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308,
23/12/2009)
Se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.
Real Decreto 2387, de 30/12/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 315, 31/12/2004)
* Modifica l'apartat 4 de l'article 34 sobre distancies de les vies als edificis. ORDEN/FOM/2230, de 6 de
julio de 2005, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 165 12/07/2005)
* Modifica els articles 27.2, 35.2, 63.2 i 63.3. Real Decreto 810/2007, de 22 de junio de 2007, del
Ministerio de Fomento (BOE núm. 162 07/07/2007)
* Modificació. Real Decreto 100, de 5 de febreo de 2010; del Miinisterio de Fomento (BOE núm. 58,
08/03/2010)
Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico
Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 306,
23/12/2005)
(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a les
xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl
Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 28/02/1997)
Ferroviària
Llei 4, de 31/03/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4611, 10/04/2006)
* Modifica els articles 36, 38, 63, 64, 65, 66, 67. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament
de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
Garantia i qualitat del subministrament elèctric.
Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008)
(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )
Sector eléctrico.
Ley 24, de 26/12/2013 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 310, 27/12/2013)
Telecomunicaciones.
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Ley 9, de 09/05/2014 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 114, 10/05/2014)
(Correccio errades: BOE núm. 120 / 17/05/2014 )
Se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. [entrada en
vigor 09/12/2014 + disp.adicional primera]
Real Decreto 337, de 09/05/2014 ; Ministerio de Industria, Energía y Turismo (BOE Num. 139,
09/06/2014)

XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONS
________________________________________
Se rectifica la Resolución 19901227 por la que se publican las características de los accesos a las redes
públicas de telecomunicaciones en España.
Resolución, de 08/04/1991 ; Secretaría General de Telecomunicaciones (BOE Num. 108, 06/05/1991)
(Correccio errades: BOE 147 / 20/06/1991 )
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl.
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993)
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme
(DOGC núm. 2341, 28/02/1997)
Se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.
Real Decreto 424, de 15/04/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 102,
29/04/2005)
Modificació. Real decreto 1494, de 12 de noviembre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 279, 21/11/2007)
Modificació. Orden ITC 110, de 28 de enero de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE núm. 29, 03/02/2009)
Modificació. Real Decreto 329, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE núm. 83, 06/04/2009)
Modificación. Real Decreto 899, de 22 de mayo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
131, 30/05/2009)
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a les
xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl
Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 28/02/1997)
Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.
Real Decreto 863, de 23/05/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 138,
07/06/2008)
Se determinan los requisitos y las especificaciones técnicas que resultan necesarios para el desarrollo
del capítulo II del título V del reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real
Decreto 424/2005, de 15 de abril.
Orden ITC 110, de 28/01/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 29, 03/02/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 35 / 20/2//10/0 )
Se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto
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424/2005, de 15 de abril, y el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las
redes y numeración, aprobado por Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre.
Real Decreto 329, de 13/03/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 83,
06/04/2009)

XARXA PÚBLICA DE GAS
________________________________________
Reglamento general del servicio público de gases combustibles.
Decreto 2913, de 26/10/1973 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 279, 21/11/1973)
* Complementación artículo 27. Decreto 1091/1975, de 24 de abril (BOE num. 121, 21/05/1975)
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG.
Orden, de 18/11/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 292, 06/12/1974)
(Correccio errades: BOE 39 / 14/02/1975 )
* Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE num. 267, 08/11/1983) (C.E. - BOE num. 175,
23/07/1984)
* Modificación. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE num. 175, 23/07/1984)
* Modificación de la ITC-MIG-5.1. Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE num. 68, 21/03/1994)
* Modificación de las ITC MIG-R.7.1 y MIG-R.7.2. Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de
Industria y Energía (BOE num. 139, 11/06/1998)
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl.
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993)
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme
(DOGC núm. 2341, 28/02/1997)
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.
Real Decreto 919, de 28/07/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 211,
04/09/2006)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* Modificació normes UNE. Resolución de 2 de julio de 2015, ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 169, 16/07/2015)
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a les
xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl
Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 28/02/1997)

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT
________________________________________
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de poblaciones.
Orden, de 15/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 228, 23/09/1986)
S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament
Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894, 29/05/2003)
(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 )
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C- Realització de l’obra provisional
Per a la realització de l’obra, caldrà no deixar sense servei d’aigua potable ni xarxa de clavegueram al
veïns. La xarxa l’electricitat, i la xarxa de telefonia són aèeres, per tant no hi haurà cap interrupció. La
xarxa soterrada de gas, actualment no abasteix tot el carrer, però l’empresa que s’encarrega de la seva
gestió, NEDGIA, ha fet un sondeig veïnal per veure si hi ha nous interessats en disposar de gas als seus
habitatges, i han notificat que allargaran la línia de gas, al seu càrrec.
Xarxa d’Aigua Potable
Per no deixar sense servei d’aigua potable, es realitzarà inicialment una xarxa provisional d’aigua
potable, a cada banda del carrer, per les façanes dels habitatges, per tal de donar servei. Aquesta xarxa,
s’anirà substituint progressivament a mida que es vagi executant la xarxa definitiva.

Per altra banda, la nova xarxa d’aigua potable, disposarà d’un tub enterrat longitudinal, a cada banda
del carrer, on s’aniran conectant cada un dels habitatges.
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Xarxa de Clavegueram
La xarxa actual de clavegueram actualment és unitària. Un sol tub central que sempre va una
profunditat aproximada de 80 cms, recorrent el mateix pendent que el carrer. Es tracta d’un tub de
formigó en massa de 30 cms, amb algunes arquetes de pas, realitzades amb maó ceràmica massís i
tapes de fosa. A aquesta xarxa unitària central s’hi van conectant tots els habitatges i els pocs imbornals
que encara funcionen, ubicats en el límit del carrer amb la vorera

Per tal de minimitzar costos, tan d’excavació com de tubs, i per facilitar-ne l’execució, i seguint els
criteris marcats pel Pla Director de Sanejament vigent, s’ha obtat per mantenir l’actual xarxa unitària de
sanejament, que incorporarà també l’aigua pluvial de les cobertes dels habitatges i l’aigua pluvial del
carrer mitjançant els imbornals sifònics.
Una vegada establert el criteri, l’execució de la nova xarxa de clavegueram s’executarà per trams,
començant pel punt més baix, a la Plaça Sant Pere, realitzant en paral.lel la demolició del clavegueram
actual i el nou clavegueram. Passarem del tub actual de formigó en massa de diàmetre 300 mm., a un
nou tub de polietilè, sèrie SN-8, de 400 mm de diàmetre exterior, amb peces de llargada 6 metres,
col.locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I. Des d’aquest tub central, es realitzaran les
derivacions cap a cada habitatge, amb tub de diàmetre 200 mm., del mateix material, amb les seus
accessoris especials per a facilitar les connexions. Es preveu una partida en el pressupost, de connexió
d’aquest nou tub a la sortida de cada habitatge.
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Xarxa de Gas
En el plànol adjunt veiem l’instal.lació actual de gas i la proposta d’allargament de línia per donar servei
a la resta del carrer, a càrrec de l’empresa NEDGIA. La instal.lació actual consta d’un tub PN110, enterrat
segons ens informa companyia a una cota aproximada de – 60 cms respecte la cota actual del carrer.

1 Plaça Sant Josep
2 Actual límit de l’instal.lació de gas
3 Ampliació de la nova línia de gas soterrada
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D- Proposta de l’espai on es dipositaran els materials per tornar-los a reciclar
Per tal de facilitar els treballs d’execució, l’empresa adjudicatària, disposarà d’un terreny de propietat
municipal al Carrer Tres Cases. Es tracta d’un terreny ubicat a 150 metres del Carrer Sant Pere, on es
podran estocar els materials a reutilitzar, i utilitzar com a zona com a base dels treballs. A nivell de
projecte s’ha previst una partida per a tancar la zona amb valles d’obra, disposar d’un lavabo portàtil, i
d’una caseta d’obra. Es tracta d’una zona amb pocs habitatges que permet aquest tipus d’emplaçament.

AZG427
05/03/2019

78 / 191

74

E- Manipulació del fibrociment
En en Real Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat
i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant (BOE 86, d’11-04-2006). S’ha d’informar si
l’obra comporta la necessitat de manipular fibrociment, explicar com es gestionarà, qui se’n farà càrrec i
quin cost representarà.
En la present obra, i per indicacions de l’empresa Aigües d eMoià, ja se’ns ha informat que el tub
general d’aigua potable enterrat és de fibrociment, d’un diàmetre aproximat de 60 mm., a falta de
realitzar l’excavació definitiva fins a cota abans d’extreure’l.
A nivell constructiu, primer es realitzarà una instal.lació provisional d’aigua potable per les façanes del
carrer, a banda i banda, de manera que cap habitatge quedi sense servei. Posteriorment s’iniciarà la
demolició de la primera capa del carrer: els llambordins, la rigola i el panot. Una vegada retirats tots
aquests elements, es buscarà de forma manual la posició en planta del tub de fibrociment i la seva cota
de profunditat, per tal d’iniciar una excavació manual amb cura, per tal de no malmetre el tub de
fibrociment. Una vegada destapat, es porcedirà a la seva extracció, mitjançant empresa del sector
homologada per a aquestes tasques, la qual gestionarà el material, des de l’obra fins al gestor autoritzat
per rebre aquest tipus de residus. El cost de l’extracció es troba inclòs dins l’amidament i el pressupost,
de manera que se’n fa càrrec l’empresa adjudicatària de les obres. A nivell previ, s’han demanat 2
pressupostos a empreses del secotr, per validar-ne el seu cost. Les partides del projecte que que
inclouen tot el tractament del fibrociment són:
Demolició del tub de fibrociment
Transport
Cànon d’abocament
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2.15. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
Es relaciona a continuació un programa de control de qualitat orientatiu que la Direcció de l’Obra podrà
variar en funció del compliment de les especificacions tècniques que es vagin produint en el transcurs
de les obres.
1. Construcció del clavegueram i dels creuaments de vial
CRITERIS DE CONTROL
Caldrà analitzar dues partides diferents: la del material de formació de les conduccions i la del material
de reompliment de les mateixes, que normalment és el mateix material que tenim a l’esplanada.
Es realitzaran els següents assaigs:
Identificació:
Material de reompliment de rases: Al ser el mateix que a l’esplanada ens serviran els assaigs
realitzats en la mateixa.
Material de formació de les conduccions:
o Característiques geomètriques, segons PPTGTSP/MOPU-86, 1 cada 1000 ml.
o Absorció d’aigua, 1 cada 1000 ml.
o Flexió transversal, segons PPTGTSP/MOPU-86, 1 cada 1000 ml.
o Flexió longitudinal, segons PPTGTSP/MOPU-86, 1 cada 1000 ml.
Compactació:
3
Densitat i humitat in situ, mètode nuclear, 6 cada 250 m .
2. Pavimentació de la calçada (sub-base)
SUB-BASE
CRITERIS DE CONTROL
Per a les subbases de tot-u artificial es realitzaran els següents assaigs:
Identificació:
3
Proctor modificat, segons NLT 108/72, 1 a partir de 350 m .
Compactació:
3
Densitat i humitat in situ, mètode nuclear, 6 cada 200 m .
Abans de començar l’execució de la sub-base o quan hi hagi canvi de procedència de material, també es
realitzaran els assaigs precedents.
3. Pavimentació de la calçada (base)
DESCRIPCIÓ DEL FORMIGÓ
Tipificació del formigó ( Segons EHE-08. Article 39.2)
El formigó escollit per a la base de 20 cms de gruix del carrer serà HM–30 / B / 20 / IV F, on:
HM
30
B
20
IV F

formigó en massa
2
resistència característica en N/mm
Consistència segons article 31.5
Tamany màxim de l’àrid, segons article 28.3
Ambient segons 8.2.1
IV. Corrosió de clorurs en zones de sal per desgel segons 8.2.2
F. Zones de trànsit de vehicles i peatons amb nevades i volr mig de
temperatura mínima d’hivern a 0ºC.
2

Es tracta d’un formigó amb una resistència característica mínima de 30 N/mm , i amb una classe general
d’exposició relativa a la corrosió de l’armadura IV, pensant en protegir aquest element enfront a:
Glaçades
Temperatures per sota els 0º
Nevades
Sals per a desglaç
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CRITERIS DE CONTROL
Assaigs a realitzar per al formigó utilitzat en les bases:
Construcció de 4 provetes cilíndriques de formigó fresc, amb determinació de consistència,
curat, refrentat i ruptura a compressió segons UNE 83300, 83301, 83303, 83304 i 83313.
3
Segons EHE 08 article 86.5.4.1 Tabla 86.5.4.1 cada 100 m .
4. Pavimentació del ferm rodat
4.1. Llambordes i granit
DESCRIPCIÓ DEL PAVIMENT
Per al present projecte, s’ha escollit un paviment per a ús exterior en carrers comercials de gran
activitat, de peces regulars de granit Gris, de 60x40x6 cm, acabat flamejat de la superfície vista, cantells
serrats, rebudes a cop de maceta sobre capa de 2 cm de morter de ciment M-10, disposant de junts
amb ample igual o superior a 1 mm, reblert de junts amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces, i realitzat sobre ferm format per solera de formigó en
massa (HM-25/P/20/I), amb abocament des de camió amb estès i vibrat amb acabat reglejat, executada
segons pendents del projecte, i col·locat sobre esplanada formada pel terreny natural adequadament
compactat fina a arribar a una capacitat portant mínima definida pel seu índex CBR (5 <= CBR < 10).
Inclús p/p de junts de dilatació i junts estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les vores del
confinament o a les intrusions existents en el paviment, neteja del paviment i els junts.
Normativa d'aplicació
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
Fases d'execució.
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de
morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les
peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació de la lletada. Estesa
de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de
rejuntat.
Condicions de terminació.
Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta.
Conservació i manteniment.
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.
CRITERIS DE CONTROL
Per als paviments de llambordes i granit es realitzaran els següents assaigs:
Identificació:
2
Definició, classificació i característiques geomètriques, segons UNE 127-001/90, 1 cada 500 m
o més.
2
Absorció de l’aigua, segons UNE 127-002/90, 1 cada 500 m o més.
2
Resistència a la geladicitat, segons UNE 127-004/90, 1 cada 500 m o més.
2
Resistència al desgast per fregament en pista giratòria, segons UNE 127-005/90, 1 cada 500 m
o més.
2
Resistència a la flexió (dors i cara), segons UNE 127-006/90, 1 cada 500 m o més.
2
Resistència al xoc, segons UNE 127-007/90, 1 cada 500 m o més.
4.2. Formigó
DESCRIPCIÓ DEL PAVIMENT DE FORMIGÓ D’ACABAT
El paviment continu de formigó de 2 cm d’acabat, es fixa sobre una base de formigó de 10 cm. Aquesta
base de formigó, rep tan paviment continu, com les peces de pedra de transició de 7 cm, com també els
llambordins reaprofitats de 16 cms. Es tracta d’un suport comú de formigó, on anirem integrant totes
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les capes definitives de ferm definitiu, realitzant les pendents del carrer cap el centre, on recollirem les
aigües de pluja.

El paviment continu s’aplicarà amb pastilles que quedaran encerclades per la pedra, tant a la part lateral
com a la part central, i als talls perpendiculars. Es tracta de fer zones de treball petites que impedeixin
que el paviment s’esquerdi. Per altra banda, l’aplicació d’aquest paviment d’acabat, que es preveu que
es pugui executar en un termini de 48 – 36 hores, en les properes 24 hores, ja es podrà trepitjar a nivell
de vianants, i compta amb les següents fases d’aplicació in situ:
Aplicació del material i deixar endurir 24h
Desvast de la superfície amb maquinària manual
Abuixardat de la superfície amb maquinària manual
Aplicació de capa hidrofugant

S’adjunta a les següents pàgines la fitxa descriptiva del paviment de formigó.
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CRITERIS DE CONTROL
Per als paviments de formigó es realitzaran els següents assaigs:
Construcció de 4 provetes cilíndriques de formigó fresc, amb determinació de consistència,
curat, refrentat i ruptura a compressió segons UNE 83300, 83301, 83303, 83304 i 83313.
3
Segons EHE 08 Article 86.5.4.1 Tabla 86.5.4.1 cada 100 m .
5. Implantació dels serveis
CRITERIS DE CONTROL
Identificació:
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-

Es demanaran al fabricant els certificats que garanteixin el necessari control de fabricació,
homologació, timbratges, segells de conformitat i certificats de prova de fàbrica.
Control de les instal·lacions executades:
S’haurà de comprovar el funcionament de la xarxa amb la realització de proves d’estanqueïtat
per trams, sobre un 10% de la seva longitud, com a mínim. No pot haver-hi pèrdues d’aigua al
mantenir ple el tram d’assaig durant 30 minuts.
Control de distàncies amb altres instal·lacions.
Control de seccions i vàlvules.
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2.16. ESTUDI GEOTÈCNIC O VALORACIÓ DE GEOLOGIA DELS SÒLS AFECTATS EXISTENTS
Tot el recorregut del Carrer Sant Pere es troba en una zona de tapàs, nom que es dóna a un tipus de
pedra flonja o de terra més dura de l’ordinària, de consistència argilosa i de color terrós, que no és bona
per al conreu. Com veiem en la foto adjunta, es tracta d’un solar que toca a la Plaça Sant Pere, on
podem veure aflorament de l’esmentat material.

Aquest tipus de material, condiciona l’excavació en general, tan per construcció de fonaments
d’habitatges com per excavacions de rases, com en el cas de la xarxa de clavegueram existent, que
trobem en tot el recorregut a una profunditat mitja de 80 cms a nivell del paviment acabat. Per a la
reurbanitació, es preveu conservar el clavegueram en el mateix eix que l’actual per tal de minimitzar
l’excavació.
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2.17. MEMÒRIA DE CÀLCUL DE FERM ESCOLLIT

El ferm escollit, en aquest cas un paviment de formigó de gruix 20 cms, segons
desenvolupament posterior, és la base per als materials d’acabat visuals de la superfície del
carrer:
Llambordes reaprofitades de l’antic carrer
Granit
Paviment continu de formigó de 2 cms
No obstant això, al tractar-se de la capa continua estructural de suport, cal que compleixi amb
la normativa vigent ORDEN FOM/3460/2003, del 28 de novembre, per la que s’aprova la
normativa 6.1-IC “Seccions del ferm”, de la Instrucció de Carreteres. Tot i tractar-se d’un
carrer dins un nucli urbà, d’un sol vial, l’analogia per a utilitzar les seccions que marca la
normativa, són les mateixes. Aquesta normativa es complementa amb:
EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural
IECA. Proyecto del Pavimento
Instituto Español de Cemento y sus Aplicaciones
Categories de Trànsit pesat ( punt 4 segons FOM/3460/2003 )
L’estructura del ferm caldrà adequar-la al trànsit pesat. Tot i ser un carrer d’àmbit amb
vehicles utilitaris, furgonetes, i petits camions, degut ja a la semva amplada, la normativa
estableix com a vehicle pesat:

Així doncs, s’estableix en primer lloc, la intensitat mitja diària de vehicles pesats (IMDp), com a
unitat de mesura per a tipificar la categoria de Trànsit Pesat, segons la Taula 1B:

Escollint la categoria T42, reservada al trànsit pesat inferior a 25 vehicles pesats diaris.
Formació de l’explanada ( Punt 5.1 segons FOM/3460/2003 )
En aquest apartat, definim la formació de la base de l’explanada, és a dir, el suport del
paviment de formigó. En el nostre cas, tenim 20 cms de Tot-U, sobre una base de terreny
natural. Tot ser un sòl seleccionat, ens decantem per la banda de la seguretat, i escollim la
categoria E1, segons taula 2:
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Seccions de ferm ( punt 6 segons FOM/3460/2003)
Segons la categoria de trànsit pesat escollida (T42), i la categoria d’explanada escollida (E1),
escollirem la secció de ferm segons la figura 2.2:

En aquest cas, el ferm escollit és de formigó amb una base de Tot-u, amb les seccions mínimes
segons marca la normativa de:
HF. Formigó del ferm de 18 cms
ZA. Zahorra artificial de 20 cms

Paviment de Formigó ( Punt 6.2.3 segons FOM/3460/2003 )
Per als ferms de carreteres amb categoria de trànsit pesat tipus T42, el paviment de formigó
serà en massa. Per a aquestes categories de trànsit, s’utilitzarà formigó tipus HF-4, tot i que
també podrà utilitzar-se formigó HF-3.5, incrementant en 2 cms, els gruixos donats pel catàleg
de secció de ferms ( figura 2.2). Nosaltres utilitzarem aquest apartat de la normativa per
unificar a:
HF. Formigó del ferm de 20 cms ( utilitzarem formigó HF-3.5 )
ZA. Zahorra artificial de 20 cms
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Tipus de formigó ( segons IECA. Institut espanyol del Ciment i aplicacions )
Aquest tipus de formigó, utilitzat en les vies urbanes, requereix a flexotracció als 28 dies,
3.5MPa. Encara que la relació entre la resistència a flexotracció i a la compressió depèn de
varis factors com per exemple el tipus d’àrid, es pot considerar, que un formigó de ferm HF3.5, correspon a un formigó en massa HM-25. No obstant això, és a dir, que per a la base del
carrer podem utilitzar un formigó en massa, sense cap tipus d’armadura, en el cas de la
Reurbanització del Carrer Sant Pere, optarem per una armadura mínima inferior, en la zona de
treball a flexió del paviment, passant del formigó en massa HM-25, al formigó armat HA-25. Els
motius per a pendre aquesta desició són varis, i desenvolupem a continuació:
Procés d’execució: Al tractar-se d’un carrer estret, on s’abocaran els 920 m2 de
paviment de gruix 20 cms, és a dir, uns 184 m3, amb cubes de capacitat mitja de 6 m3,
amb un total aproximat de 30 viatges de formigonera, amb vàries tongades, es
realitzaran juntes de formigonat, on és prudent garantir un lligam amb l’armadura.
Manteniment futur: Tot i que la totalitat d’instal.lacions resten ja passades en
l’execució del carrer, cal preveure anys a venir algun tall de carrer o pas
d’instal.lacions. En aquest cas l’armadura inferior en garanteix l’homogeneitat del
global de la capa.
Compactació del Tot U: Degut a que al carrer ja disposem de la canalització del gas,
amb un tub enterrat, cota del qual desconeixem ja que la companyia no ens ho ha
facilitat, al voltant d’aquest tub, i per precaució a nivell d’execució, no podrem
compactar el terreny fins al PM del 95%, per la qual cosa, disposar d’armadura inferior,
ens ajudarà a repartir millor la càrrega de tot el conjunt de la llosa.
Tipificació del formigó ( Segons EHE-08. Article 39.2)
El formigó escollit per a la base de 20 cms de gruix del carrer serà HM–30 / B / 20 / IV F, on:
HM
30
B
20
IV F

formigó en massa
resistència característica en N/mm2
Consistència segons article 31.5
Tamany màxim de l’àrid, segons article 28.3
Ambient segons 8.2.1
IV. Corrosió de clorurs en zones de sal per desgel segons 8.2.2
F. Zones de trànsit de vehicles i peatons amb nevades i volr mig de
temperatura mínima d’hivern a 0ºC.

Es tracta d’un formigó amb una resistència característica mínima de 30 N/mm2, i amb una
classe general d’exposició relativa a la corrosió de l’armadura IV, pensant en protegir aquest
element enfront a:
Glaçades
Temperatures per sota els 0º
Nevades
Sals per a desglaç
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2.18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Laboral:
Projecte de reurbanització del Carrer Sant
Pere

Promotor
Ajuntament de Moià

Emplaçament
Carrer de Sant Pere
08180 Moià

www.estudicuberta.com
Magí Cuberta. Arquitecte tècnic
C/ Richard Wagner 17 A Moià

Gener 2019
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
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A- Memòria descriptiva

Tipus d’obra
L’objecte d’aquest estudi són els treballs de reurbanització del Carrer de Sant Pere, a la localitat de
Moià. Es tracta d’un tram de carrer comprès entre la Plaça Sant Pere i la Plaça Sant Josep.
Emplaçament
Les obres de les quals es realitza aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estan situades en el
municipi de Moià, Carrer de Sant Pere, entre Plaça Sant Josep i Plaça Sant Pere. Es preveu una zona
d’estocatge de material en un solar municipal al Carrer de les Tres Cases

Superfície construïda
920 m

Superfície

2

Promotor
El promotor de les obres és l’Ajuntament de Moià, amb adreça a la Plaça Sant Sebastià, núm.1, de
la localitat de Moià.

Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
El tècnic redactor d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és Magí Cuberta Crespiera, arquitecte
tècnic col·legiat núm. 11123 del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
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Condicions físiques i d’ús dels edificis veïns
Les presents obres no afecten cap edifici veí. L’àmbit d’actuació de les obres és estrictament en el
ferm, que s’enderroca, i es torna a realizar amb nous citeris i materials. El nou vial, respecta la cota
actual de la vorera amb el seu encontre amb les façanes
Instal·lacions de serveis públics
La zona es troba en una zona urbana. Es preveu renovar la xarxa d’aigua potable i la xarxa de
clavegueram, així com ampliar la xarxa soterrada de gas. La xarxa eléctrica i la xarxa de telefonía són
aèrees i no es preveu la seva afectació. No obstant, es realitzen una sèrie de passos soterrats, per tal de
preveure en un futur el soterrament de les línies aèrees de baixa tensió que actualmente van d’un
carrer a l’altre
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B- Especificacions seguretat i salut d’algunes partides
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C- Plec de condicions particulars
1.

COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

1.1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme
les seves obligacions en el terreny de la prevenció dels riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció
Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació
d’aquesta Administració.
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d’Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de
posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes 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 parcial o totalment, comunicant-ho 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).

1.2. 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.
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b)
c)
d)

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

L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obac, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.
L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà
de dedicar a les diferents feines o fases del treball.
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l’obra o a prop de l’obra.

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:
1.

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord
amb els següents principis generals:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

Evitar riscos.
Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
Combatre els riscos a l’origen.
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.
Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
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.
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
Donar les degudes instruccions als treballadors.

2.

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

3.

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

4.

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

5.

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats
cooperatives respecte als socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.
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2.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra
establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació
els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden
donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més
adient pel treball que es realitzi.
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment, etc.).
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2.1. MITJANS I MAQUINÀRIA
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

2.2. TREBALLS PREVIS
-

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

2.3. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
-

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes

2.4. RAM DE PALETA
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
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2.5. REVESTIMENTS I ACABATS
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

2.6. 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 maquinaria 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 previsible
treballs posteriors (reparació, manteniment...).

2.7. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l’obra.
Senyalització de les zones de perill.
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de
l’obra com en relació amb els vials exteriors.
Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.
Respectar les distancies 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 maquinaria d’obra.
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control
de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge...
Revisió periòdica i manteniment de maquinaria i equips d’obra.
Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat.
Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)
Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases.
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col·locació de xarxes en forats horitzontals.
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).
Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades.
Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides.
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2.8. 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 reisc de talls i punxades.
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
Utilització de davantals.
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per
més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire.

2.9. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
-

-

2.10.

Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada
s’ha de preveure un passadís protegir pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que
persones alienes a l’obra puguin entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb
els vials exteriors.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.
Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).

PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics al qual s’hauran de
traslladar els accidentats. Es 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... per garantir el
ràpid trasllat dels possibles accidentats.
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2.11.

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 minimas 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 publiques

-

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 míminas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

-

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad i salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 s’exclouen 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 minimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

-

RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas 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)
Proteccón de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerigenos durante el trabajo

-

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones minimas 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 minimas 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 capitols de la Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo
(O. 09/03/1971)
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-

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions:
O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
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
Correcció d’errades: BOE: 17/10/70

-

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondientes 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 vias fuera de poblado

-

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

-

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación
y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

-

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

-

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajadores 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: 02/11/89
Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

-

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores
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-

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1:Cascos no metálicos.

-

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificació: BOE: 24/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad.
Modificació: BOE: 25/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecánicos.
Modificació: BOE: 27/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras.
Modificació: BOE: 28/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal
de vias respiratorias. 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 quimicos y mistos contra amoniaco.
Modificació: BOE: 01/11/75

-

-

-

-

-

-

-

Normativa específica fibrociment:
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant (BOE: 86,
d’11/04/2006).
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D- Pressupost seguretat i salut
El pressupost en matèria de Seguretat i Salut ascendeix a un total de 11.391,34€ (onze mil tres-cents
noranta-un coma trenta-quatre euros).
A continuació, es detallen les partides incloses en aquest capítol.
12.1 XEH_01

Ut

Uts.
subbase
formigó
base formigó
paviment
formigó

Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R. amb determinació de:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat,
recapçat i ruptura a compressió.
Llargada

Amplada

Alçada

1

1,000

1

1,000

1

1,000
Total Ut ............:

12.2 XTR010

reblerts
tot-u

Ut

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

2

12.3 XRI080

Uts.

259,95

Subtotal

2,000

702,19

1.404,38

Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, per comprovar el correcte funcionament d'un grup
d'instal·lacions particulars juntament amb la instal·lació general de
subministrament d'aigua de la qual depenen, en condicions de
simultaneïtat. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe
del resultat de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per
laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

1

Subtotal
1,000

Total Ut ............:
Ut

Uts.

86,65

2,000

Ut

12.4 XTR010b

3,000

Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u
natural. Assaigs a laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra agafada en obra: anàlisis granulomètric UNE-EN 933-1;
límits d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; equivalent de sorra
UNE-EN 933-8; coeficient de Los Angeles segons UNE-EN 1097-2; Proctor
Modificat segons UNE 103501. Assaigs "in situ": densitat i humitat segons
ASTM D6938; placa de càrrega segons UNE 103808. Fins i tot desplaçament a
obra i redacció d'informe tècnic amb especificació de cadascun dels
resultats obtinguts per a la selecció i control del material de reblert.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a
laboratori. Realització d'assaigs "in situ". Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

Total Ut ............:

xarxa aigua

Subtotal

1,000

284,69

284,69

Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u
artificial. Assaigs a laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, sobre una mostra agafada en obra: Proctor Modificat segons
UNE 103501. Assaigs "in situ": densitat i humitat segons ASTM D6938. Fins
i tot desplaçament a obra i redacció d'informe tècnic amb especificació
de cadascun dels resultats obtinguts per a la selecció i control del
material de reblert.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a
laboratori. Realització d'assaigs "in situ". Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.
Llargada

Amplada

AZG427
05/03/2019

Alçada

113 / 191

Subtotal

109

tot-u

1

1,000
Total Ut ............:

12.5 XTR011

Ut
Uts.

1,000

332,02

332,02

Inspecció amb càmera robot per a revisar les escomeses realitzades, així
com l'eliminació de residus de la xarxa de clavegueram.
Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

prèvia

1

1,000

sota casa

1

1,000

acabat

1

1,000
Total Ut ............:

3,000

600,00

1.800,00

12.6 Sistemes de protecció col·lectiva
12.6.2 Delimitació i protecció de vores d'excavació
12.6.2.1 YCB030

m

Uts.

Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral
format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, per a limitació de pas
de vianants, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Llargada

tanques

Amplada

Alçada

200,000

Subtotal
200,000

Total m ............:

200,000

3,40

680,00

12.6.13 Escales, marquesines, passarel·les i plataformes
12.6.13.1 YCM050b

m

Uts.
cases

Protecció de pas de vianants entre dos punts de l'estructura situats al
mateix nivell, salvant buits de 3 m de longitud màxima, mitjançant
passarel·la de circulació de fusta de pi, de 0,60 m d'amplada útil, amb
plataforma formada per taulons de 20x7,2 cm, cosits per clavaó, amb 400
kg de capacitat de càrrega, amortitzable en 4 usos, recolzada en
l'estructura. Inclús p/p de muntatge, elements de fixació a la superfície
de recolzament, manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge de la passarel·la. Fixació de la passarel·la a
l'estructura. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Llargada
Amplada
Alçada
Subtotal
80,000

80,000

Total m ............:

80,000

17,21

1.376,80

12.6.19 Tanca provisional de solar
12.6.19.1 YSB135

m

Uts.

Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format
per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm,
amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús
malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada
sobre les tanques i p/p de muntatge, manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Llargada
Amplada
Alçada
Subtotal
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tanques

50,000

50,000

Total m ............:

50,000

12,11

605,50

12.8 Equips de protecció individual
12.8.9 Conjunt d'equips de protecció individual
12.8.9.1 YIX010

Ut

Uts.
protecció
individual

Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Llargada

Amplada

Alçada

10

Subtotal
10,000

Total Ut ............:

10,000

283,59

2.835,90

12.10 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
12.10.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)
12.10.2.1 YPC005

Ut

Uts.
lavabos

Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior. Inclús p/p de subministrament, muntatge,
retirada, neteja i manteniment.
Inclou: Muntatge i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.
Llargada
Amplada
Alçada
Subtotal

4

4,000
Total Ut ............:

12.10.2.2 YPC050

Ut

Uts.
casetes

Llargada

Amplada

Alçada

caseta

528,96

Subtotal
4,000

Total Ut ............:
Ut

Uts.

132,24

Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de
dimensions 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

4

12.10.2.3 YPC060

4,000

4,000

127,29

509,16

Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de
200 km.
Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.
Llargada

Amplada

Alçada

1

Subtotal
1,000
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Total Ut ............:

1,000

224,14

224,14

12.11 Senyalització provisional d'obres
12.11.1 Abalisament
12.11.1.1 YSB050

cases
longitudinal

m

Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de
material plàstic, de 10 cm d'amplària i 0,1 mm de gruix, impresa per
ambdues cares en franges de color groc i negre. Abalisament de posició
exacta de canonada de gas.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

10

3,000

30,000

1

220,000

220,000

Total m ............:

Subtotal

250,000

2,00

500,00

12.11.3 Senyalització vertical
12.11.3.1 YSV010

Ut

Uts.
obres

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra
de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Llargada

Amplada

Alçada

4

Subtotal
4,000

Total Ut ............:
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12,46

49,84

112

E- Plànols
L’organització de l’obra es basarà en aquestes premisses:
El pas de vehicles quedarà interromput des de Plaça Sant Josep a Plaça Sant Pere.
Es permetrà accés rodat a Sant Pere de Dalt, Passatge Sant Pere i Santiago Rusiñol.
La zona d’acopi de materials i base per l’empresa adjudicatària será en un solar municipal al
Carrer de les Tres Cases.
L’accés de camions es realitzarà des de la Carretera de Manresa, cap al Carrer Sant Jordi fins a
la zona d’acopi de mateials. Des d’allí, l’accés a l’obra es realitzarà a través del Carrer de les
Tres Cases.
Els veins de la zona de la Ciutadilla, tindran accés rodat com sempre, des del Carrer Sant Pere.
Senyals indicadores de prohibit el pas estarán ubicades a la Plaça Sant Josep i la Plaça sant Pere, al igual
que les senyals d’obres, que estaran als mateixos llocs, i també al Carrer de les Tres Cases, abans i
després de la zona d’acopi de materials. Per altra banda, també s’ubicaran senyals de doble circulació
per tal d’informar a veins i vehicles, que hi haurà un fluxe de camions per Carrer Sant Jordi, Carrer de les
Tres Cases i Plaça Sant Pere.

1 zona d’acopi de materials i base per a l’empresa adjudicatària
2 zona entrada i sortida de camions
3 àmbit d’actuació de les obres

Moià, gener 2019
L’arquitecte Tècnic
Magí Cuberta Crespiera
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
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3.1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS.
3.1.1. GENERALITATS
3.1.1.1 Objecte del Plec de Condicions.
El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions
economicoadministratives que regula el Contracte d'obres.
Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells
tècnics i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i
d'acord amb la legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de l'esmentada obra,
als seus tècnics i encarregats, i a la Direcció Facultativa de l'Administració, així com les relacions
entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte d'obra.
3.1.1.2. Àmbit d’aplicació.
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del “PROJECTE DE
REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT PERE, DE MOIÀ”.
3.1.1.3. Documentació del contracte d’obra.
Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que fa al valor de les
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra.
2. El Plec de condicions economicoadministratives.
3. La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). Excepte els annexes a la
Memòria que són merament informatius.
4. El Plec de condicions facultatives i Tècniques.
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen al
Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En
cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes es
realitzen a nivell de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala.
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat,
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes
dades han de considerar-se, 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 anteriorment, constitueixen la base del Contracte; per tant,
el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels
materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun
document Contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el
present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós
documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el present Plec.
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.
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3.1.1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del contingut d’aquest Plec, les
disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell
s’especifica.
Amb caràcter general :
• Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
• Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial Decret
1098/2001 del 12 d’octubre.
• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació
d’aquestes obres.
• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria
civil, Institut de la Construcció de Catalunya.
• Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document tècnic “ de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados”.
• Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions
Complementàries (ordre d'11 d’abril de 1946 i 8 de febrer de 1951).
• Estudi de seguretat i salut en el treball en els projectes d’edificació i obres públiques, aprovat
per Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/1975),
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificacions introduïdes fins al
moment actual, i que en el seu dia (quan s’editi) passarà a denominar-se Pg-4/88 (O.M. 21 de
gener 1988).
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Proveïment d'Aigües, aprovat
per O.M. de 28 de juliol de 1974 (M.O.P.U.).
• Instruccions a complir per els tubs de materials plàstics, per el subministrament d'aigua i
calefacció fins 90º (D.O.G 18-11-1988 i D.O.G. 16-12-1988).
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions,
aprovat per O.M. de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86), (M.O.P.U.).
• Plec de Condicions Facultatives Generals per a les Obres de Proveïment d'Aigües, de la
vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
• Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les Obres de Sanejament de Poblacions, de la
vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.( Decret Legislatiu 1/1988 28-1-1988)
• Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 (adaptat pel
Ministeri de l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).
• Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’ aprova la norma de construcció
sismorresistent: part general i edificació (NCSR-02).
• Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural EHE-08, aprovada per
Reial Decret 1247/2008, de 18 de juny 2008.
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• Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials
actualment en vigència (M.O.P.U.).
• Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
• Normes U.N.E.
• Normes Bàsiques de l’Edificació. (NBE del M.O.P.U.)
• Norma NBI-CPI/91
• Decret 241/94 sobre “Condicionats urbanístics i de protecció contra Incendis complementaris
de la NBI-CPI/91”
• Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
• Normes Tecnològiques de l’Edificació. (NTE del M.O.P.U.). ECG, ECR, ECS, ECT, ECV, IAT, IEB,
IEE, IEP, IER, IET, IFA, IFR, IGC, IGN, ISA, ISD, ISS.
• Norma MV-201 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo", última edició.
• Normes bàsiques per les instal⋅lacions interiors de subministrament d'aigua.
• Plec General de Condicions Facultatives per Canonades d'Abastament d'aigües.
• Instrucció de l'I.T.E.C.C. per tubs de formigó armat o pretesat.
•

Recomanacions de l'I.T.E.C.C. per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en
massa. (T.H.M.73).
• Les marques vials compliran amb allò establert a la Norma 8.2-I.C. “Marques Vials”, aprovada
per O.M. de l6 de juliol de 1987.
• Normes i especificacions A.S.T.M., sèries C i D.
• Especificacions A.C.I. Standard 850-51.
• Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).

Amb caràcter particular :
• Instrucció per a la recepció de ciments RC-03.
• Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada
per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972.
• Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre sobre Seguretat i Salut.
• Instrucció EM-62 d’Estructures d’Acer de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del
Ciment.
• Reglament de recipients a pressió
• Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat de l’Institut Eduardo Torroja de la
Construcció i del Ciment, juny de 1980.
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• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de
2002
• Reglament de línies elèctriques d'Alta Tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre.
• Reglament d’Estacions de transformació d’energia elèctrica.
• Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 01-51 según lo dispuesto en el REBT
• Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió.
• Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985 de 18
de desembre.
• Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
ambient.
• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al
DOGC.
• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del
Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974.
• Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis
en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció
d’errades DOGC 2005, de 30.1.1995).
• Normes UNE, DIN, ASTM, AWWA, ASME, ANSI i EN, a decidir per l’Administració.
• Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
• Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
• Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric.
El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota índole
promulgades per l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres Organismes
competents, que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la
relació anterior, quedant a la decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui
existir entre ells i allò disposat en aquest Plec.
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot
moment, les condicions més restrictives.

AZG427
05/03/2019

122 / 191

118

3.1.2. DISPOSICIONS FACULTATIVES.
3.1.2.1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES.
DIRECCIÓ DE L’OBRA
L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran de ser
acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà exigir, per
part seva que li siguin donades per escrit i signades.
L'Administració o el propi director de l'obra, denominarà els col·laboradors que hagi de tenir aquest per
al desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa.
El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa.
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la
correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen la clàusula 58 del Plec de
Clàusules Administratives Generals.

FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE L’OBRA
La Direcció facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per
mantenir el control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:
a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions degudament
autoritzades.
b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.
c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte.
d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de
materials i manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el Contracte.
e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.
f) Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l’acte
de recepció.
g) Elaborar el Projecte de l’obra executada “As-built” amb les dades recopilades i presentades a
la Direcció d’Obra per part del contractista, segons s’especifica al punt 2.4.1 del present Plec.
INSPECCIÓ DE LES OBRES
Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració. El
Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment de la seva
missió, i queda obligat a acompanyar durant les seves visites.
CONTRACTISTA
Correspon 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 el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar,
en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per
l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
c) Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra
inclòs en el cas que no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que estigui
a l'obra tota la jornada laboral. Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra
respectivament o altres amb aquesta funció específica.
d) Abans de començar les obres, sol·licitar a les diferents entitats subministradores o propietaris
de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicar a cada
companyia de servei la data inici d’obra amb el temps d’antelació que exigeixi cada companyia i
obtenir les actes de control de l’obra de les companyies de serveis pertinents,
e) Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.
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f) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions
dels subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d'estar en possessió de la
qualificació d'instal·ladors autoritzats.
g) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin,
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la
Direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
h) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents
(projecte, certificats, butlletins,
etc.) necessaris per a la legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que
l'Administració determini, així com en els Serveis d'Indústria de la Generalitat.
i) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que es
practiquin.
j) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per
l'acompliment de la seva comesa.
k) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
l) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra.
m) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

3.1.2.2. OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONTRUCTOR O CONTRACTISTA.
Verificació dels documents del projecte.
Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada li
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà
els aclariments pertinents.
Pla de seguretat i salut.
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus
mitjans i mètodes d’execució, que s’haurà d’aprovar, abans de l’ inici de l’obra, pel coordinador en
matèria de seguretat i salut.
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de
l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i salut,
fins i tot en el supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que estigui a
l’obra tota la jornada laboral.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a
ells directament o, en tot, cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de
les mesures previstes en el pla, en els termes de l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei 31/1995 de
Prevenció de Riscos Laborals.
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Oficina a l’obra.
El Contractista habilitarà a l'obra una oficina a la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on es pugui
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la
Direcció facultativa:
a) El projecte d'execució complet, inclosos els complements que es redactin.
b) El Contracte d'Obres.
c) El Llibre d'Ordres i Assistències.
d) El Pla de Seguretat i Salut.
e) El Llibre d'Incidències.
f) El Reglament i Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
g) La documentació de les assegurances esmentats la condició l) de les obligacions de
Contractista.
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. El Llibre d’Incidències, que haurà de
restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut.
Representació del contractista.
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada
de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució dels treballs.
El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu a
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els
treballs, amb dedicació plena, (haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra), i amb
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la
Contracta.
Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'apartat 2.1.3. Quan
la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions
economicoadministratives, el Delegat del Contractista serà un facultatiu competent. També es
determinarà el personal facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir en l'obra com
a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L' incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la
paralització de les obres, sense tenir dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència.
El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.
En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 227 del Text Refòs de la Llei de
Contractes del Sector Públic (d’ara endavant TRLCSP).
El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la
licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de
disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina.
Presència del Constructor a l’obra.
El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres,
posant a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i
subministrar les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i liquidacions.
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Responsabilitat del Contractista.
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a
l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la
direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que
hagin estat abonades les liquidacions parcials.
Despeses a càrrec del Contractista.
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 41 i 51 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el
Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
• Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions,
ferramentes, etc.
• Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
• Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
• Despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per subministrament d'aigua i
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o
impostos de presa, comptadors, etc.
• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals;
• Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i
zones confrontades, afectades per les obres, etc.
• Despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats.
• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris
Contractats.
Indemnitzacions per compte del Contractista.
Hom es regirà pel que disposa l'article 214 del TRLCSP i la clàusula 77 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals".
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé,
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les
mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi
ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis
que es puguin causar.
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds
afectades, conforme estableix la clàusula 74 de l' esmentat "Plec de Clàusules Administratives
Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.
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Treballs no estipulats expressament.
És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de
les obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que,
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa dins els límits
de possibilitats que els pressupostos habiliten per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
Em cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que cal un reformat
de projecte requerint consentiment exprés de l’Administració tota variació d’acord el que estableix els
articles 105 i 107 del TRLCSP.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del
pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 234 del
TRLCSP.
Quan es tracti d'aclarir o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, que estarà
obligat a retornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura acreditació d'haver rebut,
que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, de la Direcció facultativa.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l’hagués dictat,
el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.
El Constructor podrà requerir a al Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a
la correcta interpretació i execució del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa.
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la
Direcció facultativa, només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són d'ordre
econòmic i d'acord amb les condicions establertes en els plecs de condicions corresponents.
Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la
seva responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció facultativa,
el qual podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a
aquest tipus de reclamacions.
Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa.
El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats de
dirigir i inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres facultatius
per als reconeixements i amidaments.
Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article
precedent, però sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
Faltes del personal.
La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista per
que separi de l'obra als dependents o operaris responsables de la pertorbació.
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectes en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves
obligacions com a Contractista general de l'obra.
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3.1.2.3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS
AUXILIARS.
Camins i accessos.
El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament. La Direcció
facultativa podrà exigir la seva modificació o millora.
Replanteig.
El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències principals que
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del
Contractista i inclosos en la seva oferta. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a
aquests treballs aniran a càrrec del contractista.
El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la seva
viabilitat donarà l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas contrari farà
constar les circumstàncies que es produeixin perquè l'Administració contractant dicti les resolucions
oportunes, considerant suspeses les obres temporalment.
Inici de l’obra. Ritme d’execució dels treballs.
El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en la
forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra quedin
executats els treballs corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit
en el Contracte.
La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de finalització
de l'obra, i els terminis parcials.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció facultativa del
començament dels treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de
Replanteig.
Ordre dels treballs.
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos
en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar.
El contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les
fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra
totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’
esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en
cap moment, objecte de reclamació.
Interferències amb altres contractistes.
D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els altres
Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que
tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministrament d'energia o altres
conceptes. En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció facultativa.
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Ampliació del Projecte per causes imprevistes o de força major.
Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció facultativa
en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció
de les obres disposi per fer calçats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra de caràcter
urgent, avançant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost
addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Pròrroga per causa de força major.
Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis prefixats se li
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la
Direcció facultativa. Per a això, el Contractista exposarà, en un escrit dirigit a l'Administració, el motiu
que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això es originaria en els
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l' esmentada causa sol·licita.
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra.
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com
a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què havent
sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
Condicions generals d’execució dels treballs
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció facultativa i
per escrit, es lliuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò
especificat en el present Plec.
En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa
(legalitzacions,
projectes, aprovació de projectes, col·legis visats professionals, etc...) correran a càrrec del
contractista aquestes actuacions com el cost que es derivi de les mateixes.
En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i juntes
que es puguin realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en aquells casos
que per la seva complicació la Direcció Facultativa cregui oportú la seva valoració. Així mateix, tots els
preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous paviments, inclouran
l'adequació o col locació de tapes i marcs de serveis ja siguin privats o municipals.
En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació de
serveis, etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar dels
treballs d'excavació, refinament, farcit o compactat per la presència de serveis, instal·lació de serveis,
treballs de clavegueram, etc ..., tot això sense detriment de les mesures de seguretat que s'hagin
observat en aquest tipus de treballs. Es podran excloure d'aquesta clàusula aquests treballs, que
prèvia petició de l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa.
Obres ocultes.
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el Contractista
aixecarà els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents
s'estendran per duplicat, lliurant: un, a la Direcció facultativa i l'altre al Contractista. Aquests
documents aniran signats per ambdues parts. Els plànols, que hauran d'anar adequadament acotats,
es consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.
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Treballs defectuosos.
El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les Condicions
Tècniques del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat
també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha
contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en els esmentats treballs per una mala execució
o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats, sense que li exoneri de
responsabilitat el control que és competència de la Direcció facultativa, ni tampoc el fet que aquests
treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i
abonades a bona compte.
Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o defectes
en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les
condicions prescrites, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o una vegada finalitzats, i abans
de verificar la recepció de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruïdes d'acord amb allò que s'hagués contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta
fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà
obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu,
tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense
que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució.

Vicis ocults.
Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de
construcció en les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans de la
recepció, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que
són defectuosos.
Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin
realment, en cas contrari seran a càrrec de l'Administració.
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la
construcció, degut a incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys
i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des la recepció.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment
extingida la responsabilitat del contractista.

Dels materials i dels aparells. La seva procedència.
El Contractista té la llibertat de proveir dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell
cregui convenient, excepte en els casos en què en els documents del projecte es preceptua una
procedència determinada.
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del
Director de l'obra.
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres
materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a
més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
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Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a la
Direcció facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a emprar, en la qual
s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es
refereix a la quantitat com a la qualitat.
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat
aprovada pel Director.
Materials no utilitzables.
El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant ordenadament i en el lloc adequat, els
materials procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables
en l'obra.
Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l'abocador, segons determini la Direcció
facultativa.
Materials i aparells defectuosos.
Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest
Plec, o no tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del Plec, es
reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la Direcció facultativa, donarà
ordre al Contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al
qual es destinen.
Si el Contractista en el termini de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no
estiguin en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant les despeses a la
Contracta.
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la
Direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el Contractista
prefereixi substituir-los per altres que si compleixin les condicions exigides.
Despeses ocasionades per probes i assajos.
Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en
l'execució de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de l'1.5% del Pressupost de
l'obra.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de
nou a càrrec de la Contracta.
Abocadors.
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així
com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari
que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de
transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al
quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de
transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest
transport.
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar se per terraplè, replens, etc., i la Direcció
d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà
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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.
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i
canons.
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada
extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar se incloses en
els preus unitaris. La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la
direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la
reposició del material extret.
Servituds i serveis afectats.
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al
Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per
unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº. 1. En el seu defecte es regirà pel que
s'estableix en la clàusula 74 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".
Abans de començar les obres, el contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o
propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicarà a cada
companyia de servei la data inici d’obra amb el temps d’antelació que exigeixi cada companyia i, una
vegada obtingudes les actes de control de l’obra de les companyies de serveis pertinents, localitzarà i
descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran
ser objecte de reclamació.
Desviaments de serveis.
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què
disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible,
haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor
manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri
que cal modificar.

Conservació de les obres.
Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs
que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte.
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin
convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.
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Neteja de les obres.
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com
adoptar les mesures i executar tots els treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon aspecte.
Obres sense prescripcions.
En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no existeixen
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el
Contractista s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i,
en segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció.
3.1.2.4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES.
De les recepcions d’obra.
•

Neteja final de les obres

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la
neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants, runes, obres auxiliars, instal·lacions, etc i, en
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat.
•

Recepció de les obres

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat
de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de
ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los.
Durant l’execució de l’obra, el contractista recopilarà i presentarà a la Direcció d’Obra, un cop
acabada la unitat d’obra corresponent, les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació de
l’obra executada, entre les quals s’inclourà l’aixecament topogràfic dels serveis soterrats, per tal
d’identificar cada servei en planta i fondària, detallant especialment els punts de creuament de serveis
i, si fos el cas, les proteccions especials aplicades.
Previ a la convocatòria de la recepció de l’obra, el Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa, per a
la seva aprovació, la documentació següent:
− Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assaigs corresponents
al Pla de Control de Qualitat.
− Dossier de documentació referida a la gestió realitzada dels residus produïts per l’obra.
El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció
d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs
aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra.
•

Termini de garantia

El termini de garantia de l’obra s’indicarà en el contracte i en les condicions tècnico administratives.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte. En cas que l’obra
s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant
el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, tal i com disposa l’article 236 del TRLCSP.
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Certificació final d’obra.
Rebudes les obres, s’estendrà l’oportuna certificació que, aprovada per la Direcció facultativa,
servirà per l’abonament per part de l’Administració del saldo resultant excepte la quantitat retinguda
en concepte de fiança.
Conservació de les obres rebudes.
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització
del període de garantia, seran a càrrec del Contractista.
Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions
produïdes per l'ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les
instal·lacions seran a càrrec de la contracta.
De la finalització del període de garantia i liquidació de l’obra.
Dins el termini estipulat en el contrcate, el director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del
contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista
quedarà rellevat de tota responsabilitat, llevat de responsabilitat per vicis ocults, i es procedirà a la
devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les
obligacions pendents que haurà d'efectuar, en el termini establert en el contracte.
Pròrroga del termini de garantia.
En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes observats
es deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el termini de
garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la
deguda reparació d'allò construït, concedint un termini per a això durant el qual continuarà encarregat
de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de
garantia.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida.
En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en
el Plec de Condicions Particulars la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra
empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en l'apartat 2.3.18
d'aquest Plec. Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l'informe per a la devolució
de les garanties segons el que disposa el present Plec.
Per les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, s'efectuarà la
mateixa recepció.
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3.1.3. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES.
3.1.3.1. DELS AMIDAMENTS, ABONAMENTS I PREUS.
Amidaments de les unitats d’obra.
L’amidament del conjunt d’unitats d’obra es verificarà aplicant a cadascuna d’elles la unitat de mesura
que sigui l’apropiada i amb mesura a les mateixes unitats adoptades al pressupost, unitat complerta,
metres lineals, quadrats, o cúbics, tones, partida alçada, etc...
Tant els amidaments parcials com els totals executats al final de l’obra es realitzaran conjuntament
amb el constructor, aixecant-se les corresponents actes que es signaran per ambdós parts.
Tots els amidaments que s’efectuïn abastiran les unitats d’obra realment executades, sense dret de
reclamació per part del constructor a cap tipus de reclamació per les diferències que es produeixin
entre els amidaments que s’executin i els que figurin al projecte, excepte quan es tractin de
modificacions de projecte aprovades per la Direcció Facultativa i amb la conformitat del promotor que
vinguin exigides per la marxa de les obres, així com pels errors de classificació de les diferents unitats
d’obra que figurin als estats de valoració.

Valoració de les unitats d’obra.
La valoració de les unitats d’obra no especificades al present plec de condicions es verificarà aplicant a
cadascuna d’elles la mesura que li sigui més apropiada i en la forma i condicions que consideri
justes la Direcció Facultativa, multiplicant el resultat final pel preu corresponent.
El constructor no tindrà dret a que les mesures a les que es refereix el present article s’executin a la
forma que ell indiqui, si no que serà segons el que determini la Direcció Facultativa. Es suposa que el
constructor ha d’estudiar detingudament els documents que conformen el projecte i, per tant, de no
haver fet cap observació sobre els errors possibles o equivocacions del mateix, no tindrà lloc a cap
reclamació en quant a amidaments i preus, de tal forma que si l’obra executada conté major número
d’unitats previstes, no tindrà dret a cap reclamació.
Les valoracions de les unitats d’obra que figuren al present projecte s’efectuaran multiplicant el
número d’aquestes pel preu unitari assignat a les mateixes en el contracte entre el promotor i
constructor o,en defecte d’aquest, a les del pressupost del projecte.
Preus unitaris.
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als
mesuraments per a obtenir l' import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 90 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de
prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de
preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.),
transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent
unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions,
etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar
la unitat corresponent i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació exclusiva a les
unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del
Quadre nº. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que
figura en el Quadre de Preus nº. 2.
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria,
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència
o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra,
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dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.),
els esmentats costos no podran argumentar-se com a base per a la modificació del corresponent preu
unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en
un document fonamentalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en
els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor
comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no
relacionats però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari
corresponent.
Partides Alçades.
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un
cop realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 96 del "Plec
de Clàusules Administratives Generals',; es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà únicament
l'import de les factures.
Abonaments d’unitats d’obra.
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar los, d'acord amb el Quadre
de Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la
proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel
correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat
construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del
Contracte, no podent ser objecte de sobre preu.
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 dels preus fixats en el quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de les obres (amb referència a
Facultatives).
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres.
La indemnització per retard en l’acabament s’establirà segons contracte i condicions tecnico
econòmiques, en base a l’import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard,
comptats a partir del dia d’acabament fixat en el calendari d’obra. Les sumes resultants es
descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
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3.1.4. CONDICIONS PARTICULARS.

3.1.4.1. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ.
S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per evitar accidents a
treballadors de l'obra i a persones i vehicles aliens a ella.
Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit, necessàries
vindran definides per la Direcció facultativa o pels Serveis Tècnics de l'Àrea de Circulació i Via Pública.
Es col·locaran cartells indicadors de les obres, segons model normalitzat, que seran a càrrec del
contractista adjudicatari.
3.1.4.2. MESURES DE SEGURETAT
Operacions de càrrega i descàrrega.
Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària mòbil que
afecten zones fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de seguretat
adequades i en particular:
a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat per la
zona d'aparcament o per la calçada, amb la senyalització pertinent.
b) Desviar el trànsit de cotxes.
c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació.
Tanques.
La zona d’estoc de material ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar
alineades i unides entre elles.
Tots els accessoris, els acopis, les casetes, la maquinària i les rases han de trobar dins d'un perímetre
tancat, amb tanques normalitzades. No es considerarà com tanca la cinta plàstica, excepte si és
utilitzada per unir dues tanques consecutives separades entre elles menys de 0,50 m. També es
considerarà tanca contínua si la separació lliure entre dues tanques consecutives és inferior a 0,20 m.
Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, s'habilitarà un
pas de vianants, protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de l'obra com dels cotxes.
Aquest pas ha de tenir sempre una amplada superior a 1 m.
Senyalització lluminosa.
En obres en calçada o en els carrers sense suficient enllumenat públic, serà necessària l'existència de
llums en tot el perímetre tancat.
Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes llums hauran d'estar operatives.
L'horari de funcionament és el fixat pel codi de circulació per les llums de posició dels vehicles.
Passos per damunt de las rases.
Quan no sigui possible que els ciutadans transitin per la vorera, s'haurà d'habilitar una passarel·la
davant de cada portal, botiga o gual que estigui en funcionament. Durant la jornada laboral s'admetran
passos provisionals amb taulons de fusta. Les passarel·les han de mantenir l'amplada mínima
indicada, han d'estar protegides lateralment per tanques i han de tenir la resistència suficient per a la
funció designada. Si l'obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte, aquestes han d'estar
envoltades per tanques i senyalitzades d'una manera adequada.

AZG427
05/03/2019

137 / 191

133

Senyalització.
Si l'obra afecta la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la Guàrdia
Urbana, s'han de col·locar, com a mínim, els senyals següents:
a) A l'inici de l'obra, a una distància de 25 m en vies secundàries, i a 50 m en artèries primàries:
1. un senyal d'obres.
2. un senyal d'estrenyiment de la calçada.
3. un cartell direccional.
4. un senyal de velocitat limitada a 20 km / h.
b) Al final de l'obra:
1. un senyal de fi de prohibicions.
Si s'activa específicament un pas de vianants, s'haurà d'indicar.
Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessària aniran amb
càrrec al Contractista.
A cada obra haurà de nomenar, per part del contractista, un responsable de la seguretat en l'obra.
3.1.4.3. ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE VEÏNS
Es garantirà en cada moment l'accés dels veïns a peu. Les obres es coordinaran amb el Servei de
Mobilitat i Via Pública pel que fa a talls de trànsit i cartells indicatius. També es col·locaran els mitjans
necessaris per mantenir operatives les entrades dels veïns als portals. Durant l’execució de les obres,
els vehicles no podran accedir a la zona de treball. Aquestes mesures no representaran retard en les
obres ni sobre costos en el pressupost.
3.1.4.4. COORDINACIÓ COMPANYIES DE SERVEIS
La Direcció facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les
demolicions incloses en projecte, millorar les instal·lacions del subsòl de la via pública.
Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l'Acta de Replanteig i no
implicaran retard en la data de finalització de les obres.
Prèviament a l' inici dels treballs s'executaran totes les cales de localització de serveis i es realitzaran
els desviaments necessaris per a la execució del projecte. En particular, abans de l' inici de les obres, el
Contractista haurà de demanar de nou tots els serveis afectats a cada companyia de serveis i
comunicar l’inici de les obres a cada companyia amb el temps d’antelació que exigeixi cada
companyia corresponent i obtenir de les companyies distribuïdores de serveis l'acta de control de
l'obra segons el model oficial annex a l'Ordre TIC/341/2003.
3.1.4.5. COMPROVACIÓ COTES PROJECTE
Prèviament a l' inici dels treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes de projecte amb
especial atenció a les cotes d'accés a les finques.
En cas de trobar diferències respecte al projecte original, la Direcció facultativa decidirà la solució a
executar.
Les modificacions d'obra motivades per la no comprovació de cotes no significarà un sobrecost al
pressupost de l'obra.
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3.1.4.6. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.
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. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el
contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.
En tot moment es seguiran les instruccions del Servei de Mobilitat i Via Pública municipal i de la
Policia Local. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials
de servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser
objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les
obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost
addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior.
3.1.4.7.DESVIAMENTS PROVISIONALS.
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els
accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la
Direcció o del Servei de Mobilitat i Via Pública municipal i Policia Local. 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.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i
circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els
esmentats camins.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del
Contractista.
Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el PG-3 del
Ministeri de Foment.

Moià, gener de 2019

Magí Cuberta Crespiera
Arquitecte tècnic
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3.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
3.2.1. INTRODUCCIÓ.
3.2.2.CONDICIONS MÍNIMES D'ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ
3.2.2.1. Infraestructura de calçada i pavimentació
2.1.1 Demolicions i enderrocs
2.1.2 Excavació i rebliment de rases
2.1.3 Conduccions de clavegueram
2.1.4 Sub-base granular
2.1.6 Vorades de pedra natural
2.1.8 Base granular
2.1.11 Formigons
2.1.12 Acer a utilitzar per a armadures
2.1.14 Senyalització
2.1.15 Altres unitats no especificades en aquest plec

3.2.2.2. Infraestructura de serveis
2.2.1 Xarxa d'abastament d'aigües
2.2.2 Xarxa de distribució d'energia elèctrica
2.2.3 Xarxa d'enllumenat
2.2.4 Xarxa de telefonia i altres serveis de telecomunicacions
2.2.5 Xarxa de Gas
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3.2.1.

INTRODUCCIÓ

El present plec de condicions tècniques particulars es complerta amb el plec de condicions particulars de
l’Ajuntament de Moià.
3.2.2.

CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ

Introducció
Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres
d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra
corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les.
A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament
de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals.
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix
d’aquesta manera a la següent especificació:

1. Infraestructura de calçada
1.a Replanteig general
1.b Formació de l’esplanada
1.c Clavegueram i encreuament de vials
1.d Subbase
1.e Vorades i rigoles
2. Infraestructura de serveis
2.a Zones d’implantació de serveis
3. Pavimentació i acabats
3.a Pavimentació
3.b Acabats
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i
acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals
per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i Instruccions, Normes i Reglaments de la
legislació vigent.

3.2.2.1 INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA
Demolicions i enderrocs
Definició
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de
l'obra.
La seva execució inclou les operacions següents:
− Demolició de materials i/o enderrocament de construccions diverses.
− Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o aplec definitiu.
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens
ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte.
Execució de les obres
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L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i
evitar perjudicis a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les
obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la
forma de transport d'aquells.
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de
no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per
vibracions, sorolls, etc.
Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega
sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà
d'obra necessària per a la seva execució.
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de
canonades, de qualsevol mena i format.
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible
utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra.
Excavació i rebliment de rases
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases
definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis,
definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.
Execució de les obres
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa
vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de
la Direcció de les Obres.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de
terreny.
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa,
s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions
estarà comprès als preus d'excavació.
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les
terres a l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible,
l'execució de sobre-excavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.)
excavats d'acord amb el mesurament teòric dels plànols del Projecte.
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials,
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la
construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i
els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador;
indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades.
Quant durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin
contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé
aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les
conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb
qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per
aquests conceptes.
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.3). El
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades,
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu.
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Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els
materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i
transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases
definit al Quadre de Preus no. 1.
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons preu
d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1.

Conduccions de clavegueram
Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap
defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat.
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. En tots els casos, i per diferents
tipus de materials (formigó, foneria, gres, fibra de vidre, polivinil de clorur (PVC), polietilè (PE),
polipropilè (PP), etc) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de
sanejament del Ministerio de Fomento i la normativa (UNE i EN) vigent.
Execució de les obres
L’execució de les obres inclou les operacions següents:
- subministrament del tub
- preparació de l’assentament
- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels
tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà
interior i exterior.
- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la junta
exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm).
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació,
compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al
projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda
inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o
2
igual a 25 N/mm .
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la
col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibro-premsat aniran amb
formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el cas dels
tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb formigó HM- 20.
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de
construir les connexions al clavegueram. El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim.
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així
com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes
robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a
judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà
obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses.
Mesurament i abonament
Segons Amidament i Pressupost
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Elements singulars del clavegueram
Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i
sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de
formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats.
Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus HM-20 o HM25, segons sigui o no armat, llevat
d'indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars.
Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols
o criteri de la direcció d’obra. Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element
soldat, encolat o afegit amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al
marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara
superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.
Hauran de complir la normativa vigent i també les indicacions del plec de prescripcions particulars.
Execució de les obres
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà
segons el que es prescriu a l’article 2.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà
a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions
definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes
definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el
material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i
arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra.
Mesurament i abonament
Segons amidament i pressupost
Embornals, buneres i interceptors
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE
i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més
baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. La part superior del voltant
del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb
formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra.
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn com a mínim.

Execució de les obres
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el
que sobre el tema ordeni la Direcció.
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure
d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres.

Mesurament i abonament
Segons amidament i pressupost
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Sub-base Granular
Definició
Es defineix com a sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i
l’esplanada.
La sub-base col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta
de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles.
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de
graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó).
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent i els controls de qualitat del
material corresponent. Abans de col·locar la sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la
qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. Els
percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents
transversals de la plataforma.
Mesurament i abonament
Segons amidament i pressupost

Vorades de pedra natural
La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura compacta i amb un acabat superficial
antilliscant sense cantells vius (serrada i flamejada). No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones
meteoritzades i estarà exempta de restes orgàniques.
La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm). La
pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió superior a 1300
kgf/cm2. Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació
sense presentar alteracions visibles.
Mesurament i abonament
Segons amidament i pressupost
Base Granular
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la capa de base
granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de
sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de
sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals.
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig
CBR o similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80.
Bases de tot-ú artificial
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb
granulometria de tipus continu. Condicions mínimes d’acceptació:
• Granulometria: La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel
tamís 40 µm UNE.
• L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35).
• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35).
• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor
Modificat.
• El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no
serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.
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Mesurament i abonament
Segons amidament i pressupost
Formigons
Es consideren els següents tipus de formigons: HM-20 / HM-25 / HA-25
Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistència característica
la d'aquesta Instrucció. Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i
d'encofrat o regles vibrants.
barreja.
A mes de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents:
La instal·lació de transport i posta a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni
homogeneïtat.
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres
(1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància.
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del
formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE. Mai no es
col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat.
El vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense
que es mogui horitzontalment mentre que estigui submergit al formigó.
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses
de pedres i de coqueres. En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes
especificades a l'EHE.
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les
prescripcions de l'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor possible.
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb
sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics.
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a
mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides,
mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se
constantment humides.
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó,
per a evitar la producció de badadures per refredament brusc.
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu.
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i
sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats
sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu.
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a
compte del Contractista. La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent:
− Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m.)
− Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m)
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set
(7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de 4 (4) provetes cada cinquanta metres
cúbics (100 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres.
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions
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anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a
l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la
resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la
resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas
que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta
per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible.
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les
resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se.
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el
vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves,
l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents.
Mesurament i abonament
Segons amidament i pressupost
Acer a utilitzar per armadures
Condicions generals
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per el Projecte i Execució de les Obres de
Formigó EHE. Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del
Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat.
Mesurament i abonament
Segons amidament i pressupost
Pavimentació de voreres amb rajoles de morter comprimit (panot)
No aplica
Senyalització horitzontal
No aplica
Senyalització vertical
No aplica
Elements reductors de velocitat
No aplica
Altres Unitats no especificades en aquest Plec
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals
haurà d'acomplir les
condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu la
normativa vigent.

143

AZG427
05/03/2019

147 / 191

3.2.2.2 INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
Xarxa d’abastament d’aigües
Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions que
regularà la Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, pel que
disposa el Real Decret 363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de substàncies noves i
classificació, envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o qualsevol altre legislació o
normativa tècnica que pugui ser d’aplicació.
Per a l'execució de les obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua.
Els tubs seran de qualsevol material admès per la Normativa vigent i els timbratges seran els
corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.).
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense
rastre de sediments ni d’incrustacions. Cada tub portarà impreses les característiques següents:
• marca del fabricant
• any de fabricació
• diàmetre nominal
• pressió nominal o de treball
• norma segons la que ha estat fabricat
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada i segons el que la
companyia subministradora especifiqui.
Les canonades de PE complirà la norma UNE 53 131-90 rev. 14 (98.12.15) i estaran acreditades pel
certificat d’AENOR vigent Les canonades de PVC-U compliran la norma UNE EN 1452-2 rev. 15
(2002.07.10) i estaran acreditades pel certificat d’AENOR vigent.
Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545.
En qualsevol cas, el contractista haurà d'executar les obres i emprar els materials necessaris d'acord
amb la normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar-se i tenir-la en
compte als càlculs de les ofertes econòmiques.
El tipus de unions, juntes, vàlvules, derivacions, arquetes,etc., seran les exigides per l'entitat
subministradora, així com totes les peces especials.
L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de
la canonada instal·lada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions i
requeriments exigits per part de la companyia subministradora amb l'aprovació de la direcció facultativa
de les obres.
Mesurament i abonament
Segons amidament i pressupost

Xarxa de distribució d’energia elèctrica
Condicions Generals
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals,
especificades als següents documents:
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 24.3/1973, de 20 de Setembre).
Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls d'Interpretació,
publicats pel "Ministerio de Industria".
− Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de Maig
del 1.954).
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− Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de Novembre).
− Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores,
aprovats per ordre de 23 de
Febrer del 1.949.
−
Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.), del
"Ministerio de la Vivienda".
− Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda",
sobre Enllumenat Urbà.
− Normes UNE declarades d'obligat acompliment.
− Les recomanacions d'"U.N.E.S.A.".
− Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de Obras
Públicas".
Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora,
així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova
legislació aplicable que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra.
El contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del
Tècnic Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions.
Permisos, llicències i dictàmens
El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i
posta en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur
obtenció.
Materials
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat.
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han
d'utilitzar a l'obra.
Abans d'instal·lar qualsevol material, caldrà presentar:
− Tubs i canalitzacions: Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència.
La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, instal·lador o
persona qualificada, amb menció expressa de l'obra on van destinats.
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra.
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per
la Direcció de l'Obra, després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec
de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres que acompleixin les esmentades qualitats.
Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel
Contractista immediatament i en la seva totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de
l'Obra podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. Tots els
materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que estiguin
avariats, amb defectes o deteriorats.
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin
expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per
l'empresa subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de l'Obra.
Execució de les obres
El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, a
les Normes i Disposicions oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres que doni el Director de l'Obra.
Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el
bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin
perfectament acabades i en òptimes condicions de durada i conservació.
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Conduccions de xarxes elèctriques
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT
sota les voreres i les calçades.
Conduccions sota vorera:
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions que especificarà l'empresa
subministradora i que validarà la direcció d'obres, i que en qualsevol cas estaran reflectides en un
plànol d'obra i/o prèviament en el projecte. En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació
còmoda dels conductors. Les rases cal que siguin verticals en tota la seva
fondària, anivellant-les amb un llit de sorra. Sobre la rasa on hi passi la instal·lació elèctrica, s'hi
col·locarà una placa de PE de senyalització. Per al rebliment de les rases s’exigirà una densitat superior
al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig PM.
Conduccions sota calçada:
Els conductors es col·locaran dins de tubs de polietilè els quals aniran envoltats de formigó HM-20
amb un gruix mínim segons documentació gràfica. Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit.
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures
ampliacions.
Mesurament i abonament
Segons Amidament i Pressupost
Elements singulars
Arquetes: Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels
cables, no registrables o amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau.
Armaris i caixes: Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les
especificacions tècniques de la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus
criteris.
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho
especifiqui d’aquesta manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de formigó, la caixa o armari,
els ancoratges, les terres i connexions.
Xarxa d’enllumenat públic
No aplica. No s’actua en l’enllumenat públic. Es tracta d’un servei aeri, amb cablejat vist, fixat a les
façanes dels habitatges.
Xarxa telefònica i altres serveis de telecomunicacions
No aplica. No s’actua en la telefonia. Es tracta d’un servei aeri, amb cablejat vist, fixat a les façanes dels
habitatges.
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4. PRESSUPOST

147

AZG427
05/03/2019

151 / 191

4.1. PRESSUPOST I AMIDAMENT
2. Demolicions
2.1 DIS010b

cases

m

Demolició de col·lector enterrat de formigó, de 200 mm de diàmetre màxim,
amb mitjans manuals. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició manual de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts.

Llargada

80

2,000

Amplada

Alçada

160,000

Total m ............:
2.2 DIS010c

provisional
tub PE 40
llarg
tub PE 40
cases

m

Uts.

Llargada

2

220,000

440,000

80

3,000

240,000

2.3 DIS020

Ut

Uts.

Amplada

Alçada

5

2.4 DIS033

4,90

784,00

Subtotal

680,000

1,96

1.332,80

Demolició d'arqueta d'obra de fàbrica, de 200 a 500 l de capacitat,
dimensions 50x50x80 amb mitjans manuals, sense deteriorar les conduccions
que connectin amb l'arqueta. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició manual de l'arqueta. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
enderrocades segons especificacions de Projecte.
Llargada
Amplada
Alçada
Subtotal
5,000
Total Ut ............:

escomeses
habitatges
longitud

160,000

Desmontatge de tub de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior i
2,8 mm de gruix, PN=10 atm, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p de
neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmontatge
manual de l'element. Obturació de les conduccions connectades a
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

Total m ............:

arquetes

Subtotal

m

5,000

48,13

240,65

Desmuntatge de canonada d'aigua potable de 60mm de diàmetre de
fibrociment amb amiant, amb mitjans i equips adequats. Fins i tot p/p de
desmuntatge del material de subjecció, accessoris i peces especials,
amidaments d'amiant (ambientals i personals), neteja, plastificat,
etiquetatge i paletitzat dels elements en zona delimitada i protegida,
retirada i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió.
Inclou: Humectació del col·lector amb una solució aquosa. Desmuntatge
manual dels elements. Plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements
en zona delimitada i protegida. Càrrega del material desmuntat i les
restes d'obra sobre camió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

80

2,000

160,000

1

220,000

220,000
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Total m ............:

380,000

13,73

5.217,40

2.6 Ferms i paviments
2.6.1 Talls
2.6.1.1 DMC010

m

Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment.
Inclús p/p de replanteig i neteja.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de
les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

longitudinal

1

220,000

220,000

transversal

20

4,000

80,000

Total m ............:

Subtotal

300,000

3,33

999,00

2.6.4 Paviments exteriors
2.6.4.1 DMX010

m²

Uts.

Demolició de paviment exterior de llambordins, panot existent i capa de
sorra, amb martell pneumàtic, incloent la demolició de la base suport.
Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició del paviment amb martell pneumàtic. Demolició de la
base suport. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Elements reservats per a nou ús.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

calçada

653

653,000

voreres

263

263,000

reservem

-214

-214,000

allargar

Uts.

Llargada

Amplada

1

10,000

0,500

línia aigua
potable

Alçada

5,000

Total m² ............:
2.6.4.2 DMX010b

m²

Uts.
nova vorera

Llargada

Amplada

Alçada

9,31

6.582,17

Subtotal
214,000

Total m² ............:

vorada

707,000

Demolició i reserva de paviment exterior de llambordins, amb martell
pneumàtic, incloent la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de
neteja, aplec, retirada i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició del paviment amb martell pneumàtic. Demolició de la
base suport. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Elements reservats per a nou ús.

214

2.6.4.3 DMX090

Subtotal

m

214,000

9,31

1.992,34

Demolició de vorada sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus. Inclús p/p de neteja,
apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.

Uts.

Llargada

2

220,000

Amplada

Alçada

Subtotal
440,000
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Total m ............:

440,000

2,80

1.232,00

3. Acondicionament del terreny
3.1 Moviment de terres en obra civil
3.1.1 ASI060

St Pere

m

Subministrament i muntatge de reixeta electrosoldada antilliscant de 400
mm d'amplada, acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines
portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en
calent, de 30x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta
quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminat en calent, per a
canaleta, col·locada directament sobre la superfície suport. Inclús p/p
de replanteig.
Inclou: Replanteig. Muntatge de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts.

Llargada

1

2,000

Amplada

Alçada

Subtotal
2,000

Total m ............:

2,000

213,12

426,24

3.1.3 Excavacions
3.1.3.1 ACE015

m³

Uts.
excavació

Excavació de terres a cel obert sota rasant, en terreny de trànsit
compacte, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat
indicada en el Projecte inferior o igual a 4 m. Inclús transport de la
maquinària, formació de rampa provisional per a accés de la maquinària al
fons de l'excavació i la seva posterior retirada, extracció de terres
fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Carga mecànica a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

460

Alçada

Subtotal

0,600

276,000

Total m³ ............:
3.1.3.2 ACE016

m³

Uts.
excavació

276,000

2,98

822,48

Excavació de terres a cel obert sota rasant, en terreny de trànsit
compacte, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat
indicada en el Projecte inferior o igual a 1,25 m. Inclús transport de la
maquinària, formació de rampa provisional per a accés de la maquinària al
fons de l'excavació i la seva posterior retirada, extracció de terres
fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i carga manual a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Carga manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Llargada

Amplada

460

Alçada

Subtotal

0,600

276,000

Total m³ ............:

276,000

31,52

8.699,52
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3.1.3.3 ACE016b

fins a cota
tub
fibrociment

m³

Excavació de terres a cel obert sota rasant, en terreny de trànsit
compacte, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat
indicada en el Projecte inferior o igual a 1,25 m. Inclús transport de la
maquinària, formació de rampa provisional per a accés de la maquinària al
fons de l'excavació i la seva posterior retirada, extracció de terres
fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i carga manual a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Carga manual a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1

220,000

0,400

0,400

35,200

Total m³ ............:
3.1.3.4 ACE030

pous

m³

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

6

0,800

0,800

2,500

9,600

3.1.3.5 ACE040

rases baixa
tensió
reixa St
Pere
allargar
línia aigua
potable

m³

79,99

2.815,65

Excavació en pous en roca, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega mecànica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³ ............:

tub
sanejament
llarg
tub
sanejament
ample
cases

35,200

9,600

79,44

762,62

Excavació en rases en roca, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega mecànica a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1

220,000

0,600

1,250

165,000

1

6,000

0,600

1,250

4,500

80

2,000

0,400

1,250

80,000

5

4,000

0,600

0,300

3,600

1

2,000

0,500

1,000

1,000

1

10,000

0,500

1,250

6,250
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Total m³ ............:
3.1.3.6 ADE010b

rasa gas

m³

260,350

57,97

15.092,49

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per
instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans manuals, fins a aconseguir la cota de profunditat
indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

6

1,000

1,000

1,000

6,000

Total m³ ............:

6,000

51,06

306,36

3.1.6 Esteses, reomplerts i compactacions
3.1.6.1 ACR020b

m³

Uts.
ferm

Formació de reblert amb tot-u natural calcari, en rases; i compactació en
tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs
en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall
dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels
mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

920

Alçada

Subtotal

0,200

184,000

sanejament

1

220,000

0,600

0,600

79,200

sanejament

80

2,000

0,300

0,300

14,400

Total m³ ............:
3.1.6.2 ACR020

DESAIGÜES

m³

277,600

21,23

5.893,45

Formació de reblert amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, en rases; i
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans
mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i
descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de
reblert i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

llarg

1

220,000

0,500

0,500

55,000

ample

1

6,000

0,500

0,500

1,500

cases

80

2,000

0,200

0,300

9,600

tub d400

-1

220,000

0,400

0,400

-35,200

tub d160

-80

2,000

0,160

0,160

-4,096
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ALLARGAR

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1

10,000

0,500

0,500

2,500

línia aigua
potable

Total m³ ............:

29,304

20,61

603,96

3.1.7 Càrregues i transports
3.1.7.1 ACT020

m³

Uts.
reserva

Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre
camió, sin incluir transporte. Inclús p/p de temps d'espera del camió en
obra durant les operacions de càrrega.
Inclou: Càrrega de terres.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.
Llargada
Amplada
Alçada
Subtotal

100

100,000
Total m³ ............:

100,000

4,65

465,00

6. Ferms i paviments urbans
6.1 Bases i subbases
6.1.2 De formigó
6.1.2.1 MBH020

m²

Uts.
1a capa

Formació de subbase de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HA-30/B/20/IV+F fabricat en central amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb additiu hidròfug, i abocament des de
dúmper, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats,
amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment;
recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús
p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estesa i
vibrat del formigó mitjançant regla vibrant i formació de juntes de
construção; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols
d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera, i curació del formigó.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó,
comprovant la densitat i les rasants. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de junts
de construcció i de junts de dilatació. Col·locació de la malla
electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

920

Subtotal
920,000

Total m² ............:

920,000

27,08

24.913,60
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6.1.2.2 MBH010

m²

Uts.

Formació de base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts,
realitzada amb formigó HM-30/P/20/I+F fabricat en central i abocament des
de dúmper, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de
paviment; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu).
Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó,
estesa i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant i formació de juntes
de construção; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols
d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota la solera, i curació del formigó.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó,
comprovant la densitat i les rasants. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de junts
de construcció i de junts de dilatació. Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Llargada

Amplada

2a capa

920

allargar

Uts.

Llargada

Amplada

1

10,000

0,500

línia aigua
potable

Alçada

Subtotal
920,000

Alçada

Subtotal
5,000

Total m² ............:

925,000

14,96

13.838,00

6.3 Paviments urbans
6.3.1 De llambordes
6.3.1.1 MPA020

m²

Uts.
llambordes
allargar
aigua potable

Formació de paviment mitjançant col·locació flexible, en exteriors, de
llambordins reservats ja existents, format rectangular, 200x100x160 mm,
acabat superficial llis, color gris, aparellat a matajunt, amb reblert de
juntes amb morter, executada segons pendents del projecte. Inclús p/p de
ruptures, talls a realitzar per ajustar-los als cantells del confinament
(no inclosos en aquest preu) i a les intrusions existents en el paviment.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Preparació de l'explanada. Estès
i compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de
confinament. Col·locació de les llambordes. Neteja.
Llargada

Amplada

Alçada

214

Subtotal
214,000

Uts.

Llargada

Amplada

1

10,000

0,500

Alçada

Subtotal
5,000
0,000

Total m² ............:
6.3.1.2 MPA021

façanes
reparacions

m²

Uts.

219,000

21,96

4.809,24

Reparació de fissures en estructura de fàbrica de maó ceràmic mitjançant
el segellat de juntes i fissures amb morter bastard de ciment CEM II/A-P
32,5 R, cal i sorra; tipus M-2,5; confeccionat en obra. Fins i tot p/p de
neteja i preparació de la zona a tractar, repicat i sanejat de les parts
inestables de la fàbrica, neteja final, aplec, retirada i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Neteja i preparació de la zona a tractar. Repicat i sanejat en
elements inestables. Neteja de juntes. Segellat de juntes i fissures amb
morter. Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega manual de deixalles
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

50

Subtotal
50,000

Total m² ............:

50,000

19,58

979,00
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6.3.2 Continus de formigó
6.3.2.1 MPC030

St Pere

m²

Uts.

Formació de paviment continu de 2 cm d'espessor, amb junts, realitzat amb
formigó fluid colorejat amb agregats, fabricat in situ, color a escollir;
i abuixardada mecànica de la superfície, amb acabat classe 3 de
resistència a l'enlliscament segons CTE; Model Green Line de la firma
PAVISTAMP o equivalent. Inclús p/p de preparació de la superfície de
recolzament del formigó; col·locació i retirada d'encofrats, execució de
junts de construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors
(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat, curació
del formigó, desvast i aplicació d'hidrofugant. Neteja final del formigó
mitjançant projecció d'aigua a pressió. Sense incloure l'execució de la
base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció.
Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base.
Abocament i compactació del formigó. Anivellat i remolinat manual del
formigó. Curat del formigó. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície
de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Llargada
Amplada
Alçada
Subtotal

620

620,000
Total m² ............:

620,000

44,69

27.707,80

6.3.7 De pedra natural
6.3.7.1 MPP010

m²

Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en carrers
comercials de gran activitat, de peces regulars de granit Gris Perla, de
60x30x8 cm mesura màxima, acabat flamejat de la superfície vista,
cantells serrats, rebudes a cop de maceta sobre capa de 2 cm de morter de
ciment M-10, disposant de junts amb ample igual o superior a 1 mm,
reblert de junts amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida
amb la mateixa tonalitat de les peces, i realitzat sobre ferm format per
solera de formigó en massa (HM-30/P/20/I+F), de 30 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat amb acabat reglejat, executada
segons pendents del projecte, i col·locat sobre esplanada formada pel
terreny natural adequadament compactat fina a arribar a una capacitat
portant mínima definida pel seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de
junts de dilatació i junts estructurals, talls a realitzar per ajustarles a les vores del confinament o a les intrusions existents en el
paviment, neteja del paviment i els junts.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació de la lletada. Estesa de la beurada líquida per a reblert de
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en
compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant
per cent de ruptures general.

Uts.

Llargada

Amplada

central

1

220,000

0,300

66,000

laterals

2

220,000

0,100

44,000

22

4,000

0,200

17,600

1

6,000

1,000

6,000

1

4,000

1,000

4,000

talls
perpendiculars
entrega St
Pere
entrega St
Josep

Alçada

Total m² ............:

Subtotal

137,600

112,91

15.536,42
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7. Instal·lacions
7.1 Urbanes
7.1.1 IOB040

Ut

Uts.
hidrants

Subministrament i instal·lació de hidrant sota nivell de terra, de 4" DN
100 mm de diàmetre, amb una sortida de 4" DN 100 mm, ràcord. Certificat
per AENOR. Fins i tot elements de fixació. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Replanteig de l'hidrant, coordinat amb la resta d'instal·lacions
o elements que puguin tenir interferències. Connexió a la xarxa de
distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Llargada
Amplada
Alçada
Subtotal

2

2,000
Total Ut ............:

2,000

343,55

687,10

7.1.5 Línies subterrànies de baixa tensió
7.1.5.1 IUB025

passos

m

Subministrament i instal·lació de 4 tubs protectors de polietilè rígid,
de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió 450 N, sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Fins i tot
fil guia i cinta de senyalització. Totalment muntada. No inclou tendido
de cables. Totalment formigonada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Col·locació de la cinta de
senyalització.

Uts.

Llargada

5

4,000

Amplada

Alçada

Subtotal
20,000

Total m ............:

20,000

69,33

1.386,60

7.1.8 Xarxes d'aigua potable
7.1.8.1 IUA020

m

Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes blaves, de 125 mm de diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix, SDR17,
PN=10 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, connexionat
i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

longitudinal

2

220,000

440,000

transversal

2

4,000

8,000

st josep

1

10,000

10,000

Total m ............:
7.1.8.2 IUA020b

cases

m

Subtotal

458,000

21,85

10.007,30

Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes blaves, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, connexionat
i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts.

Llargada

80

2,000

Amplada

Alçada

Subtotal
160,000

Total m ............:

160,000

2,74

438,40
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7.1.8.3 IUA020c

PROVISIONAL

m

Subministrament i muntatge de tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10
atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i
provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

llarg

2

220,000

440,000

cases

80

3,000

240,000

Total m ............:
7.1.8.4 IUA025

Ut

Uts.
provisional

Llargada

Amplada

Alçada

Ut

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

tapes aigua

Subtotal

80,000

10,23

818,40

Subtotal
80,000

Total Ut ............:
Ut

Uts.

1.659,20

Subministrament i instal·lació de colze 90° de polietilè, per a unió a
compressió, de 20 mm de diàmetre nominal, PN=16 atm. Totalment muntat i
connexionat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'accessori.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

80

7.1.8.6 IUA072

2,44

80,000
Total Ut ............:

provisional

680,000

Subministrament i instal·lació de Te de polietilè, per a unió a
compressió, de 20 mm de diàmetre nominal, PN=16 atm. Totalment muntada i
connexionada.
Inclou: Col·locació i fixació de l'accessori.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

80

7.1.8.5 IUA025b

Subtotal

80,000

8,92

713,60

Formació de pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in situ" HM30/B/20/I+Qb, de dimensions interiors 15x15x15 cm, sobre solera de
formigó en massa de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%,
amb el mateix tipus de formigó, tancada superiorment amb marc i tapa de
ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús motlle reutilitzable
de xapa metàl·lica amortitzable en 20 usos, col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a
trobades, assentant-lo convenientment amb el formigó en el fons del
pericó, connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de
l'extradós. Inclou vàlvula de comporta, per roscar, de 3/4".
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació del motlle reutilitzable. Abocament i compactació del formigó
en formació de l'arqueta. Retirada del motlle. Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents i
col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja
final i retirada d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

80

Subtotal
80,000

Total Ut ............:

80,000

97,28

7.782,40
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7.1.8.7 IUA072b

Ut

Uts.
registre
general

Formació de pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in situ" HM30/B/20/I+Qb, de dimensions interiors 15x15x15 cm, sobre solera de
formigó en massa de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%,
amb el mateix tipus de formigó, tancada superiorment amb marc i tapa de
ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús motlle reutilitzable
de xapa metàl·lica amortitzable en 20 usos, col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a
trobades, assentant-lo convenientment amb el formigó en el fons del
pericó, connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de
l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació del motlle reutilitzable. Abocament i compactació del formigó
en formació de l'arqueta. Retirada del motlle. Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents i
col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja
final i retirada d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

4

Subtotal
4,000

Total Ut ............:

4,000

335,83

1.343,32

7.1.9 Xarxes de sanejament
7.1.9.1 IUS012

cases

m

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu,
amb reforç sota calçada, format per tub de polietilè, sèrie SN-8, de 200
mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del
0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre sola
de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor, reblert lateral i
superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix
tipus de formigó, degudament vibrat i compactat. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a muntatge,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació, començant per l'extrem de capçalera. Neteja
de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització
de proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.

Uts.

Llargada

80

2,000

Amplada

Alçada

Subtotal
160,000

Total m ............:

160,000

59,90

9.584,00
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7.1.9.2 IUS012b

m

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu,
amb reforç sota calçada, format per tub de polietilè, sèrie SN-8, de 400
mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del
0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre sola
de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor, reblert lateral
fins a l'eix central del tub, degudament vibrat i compactat. Inclús p/p
de accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a muntatge,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.
Muntatge de la instal·lació, començant per l'extrem de capçalera. Neteja
de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització
de proves de servei. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

llarg

1

220,000

220,000

ample

1

6,000

6,000

Total m ............:
7.1.9.3 IUS014

Ut

Uts.
Pl. Sant
Josep
Pl. Sant
Pere
Torrent

Subtotal

226,000

87,81

19.845,06

Subministrament i muntatge de la connexió de les noves escomeses a la
xarxa general de sanejament ja existent a través de pou de registre
(sense incloure). Inclús comprovació del bon estat de l'escomesa
existent, treballs de connexió, trencament del pou de registre des de
l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació,
acoblament i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta
flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en
l'interior del pou, segellat, proves d'estanquitat, reposició d'elements
en cas de trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram
d'escomesa existent. Totalment muntada, connexionada i provada. Sense
incloure excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre.
Trencament del pou amb compressor. Col·locació de la connexió de servei.
Resolució de la connexió.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1

1,000

1

1,000

2

2,000
Total Ut ............:

4,000

227,47

909,88
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7.1.9.4 IUS060

Ut

Uts.
pous

Formació de pou de registre de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu
d'espessor, de 0,80 m de diàmetre interior i 1,6 m d'altura útil
interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 88 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, pou cilíndric i con asimètric en coronació
de 0,50 m d'altura, construïts tots dos amb fàbrica de maó ceràmic massís
de 29x14x5 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de 1 cm
d'espessor, adreçat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, amb tancament de tapa circular i marc de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones per als vianants o
aparcaments comunitaris. Inclús preparació del fons de l'excavació,
formació de canal en el fons del pou amb formigó en massa HM30/B/20/I+Qb, empalmament i rejuntat de la trobada dels col·lectors amb
el pou i segellat de junts amb morter, rebut de patí, anellat superior,
rebut de marc, ajustament entre tapa i marc i enrasament de la tapa amb
el paviment. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure
l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat del pou en planta i alçat. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació del mur de fàbrica. Adreçat i brunyiment per l'interior amb
morter de ciment, arrodonint angles. Formació del canal en el fons del
pou. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pou. Segellat de juntes.
Col·locació dels pates. Col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Llargada
Amplada
Alçada
Subtotal

6

6,000
Total Ut ............:

7.1.9.5 IUS091

Ut

Uts.
embornals

724,89

4.349,34

Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa,
de 70x30x75 cm de mides exteriors, per a recollida d'aigües pluvials,
col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor
i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124,
compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent,
abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus,
enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa
general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb material
granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal
prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de
l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

20

Subtotal
20,000

Total Ut ............:
7.2 YSB050b

6,000

m

20,000

167,20

3.344,00

Cinta per a abalisament de instal.lació de gas, de material plàstic, de
10 cm d'amplària, impresa per ambdues cares de color groc. A col.locar en
cas de malmetre la cinta existent en el moment de l'excavació. Criteri
d'amidament de projecte: Longitud real mesurada

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

cinta gas

1

220,000

220,000

cinta gas

10

2,000

20,000

Total m ............:

Subtotal

240,000

2,29

549,60
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10. Equipament urbà
10.4 Senyalització i suports publicitaris
10.4.1 Senyalització vertical
10.4.1.1 TSV050

Ut

prohibit

Uts.

St Josep

1

Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de
trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.). Inclús accessoris, cargols i elements
d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal
1,000

Total Ut ............:

1,000

59,85

59,85

11. Gestió de residus
11.2 Gestió de terres
11.2.1 Transport de terres
11.2.1.1 GTA020

m³

Uts.
excavació

pous

tub
sanejament
llarg
tub
sanejament
ample
cases
rases baixa
tensió
reixa St
Pere
allargar
línia aigua
potable

Llargada

Amplada

460
Uts.

excavació

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 10 km, considerant el temps d'espera per a la càrrega en obra,
anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.

Llargada

Amplada

460

Alçada

Subtotal

0,600

276,000

Alçada

Subtotal

0,600

276,000

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

6

0,800

0,800

2,500

9,600

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1

220,000

0,600

1,250

165,000

1

6,000

0,600

1,250

4,500

80

2,000

0,400

1,250

80,000

5

4,000

0,600

0,300

3,600

1

2,000

0,500

1,000

1,000

1

10,000

0,500

1,250

6,250
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Total m³ ............:

821,950

4,15

3.411,09

11.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat
11.2.2.1 GTB020

m³

Uts.
excavació

Llargada

pous

tub
sanejament
llarg
tub
sanejament
ample
cases
rases baixa
tensió
reixa St
Pere
allargar
línia aigua
potable

Amplada

460
Uts.

excavació

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.

Llargada

Amplada

460

Alçada

Subtotal

0,600

276,000

Alçada

Subtotal

0,600

276,000

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

6

0,800

0,800

2,500

9,600

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1

220,000

0,600

1,250

165,000

1

6,000

0,600

1,250

4,500

80

2,000

0,400

1,250

80,000

5

4,000

0,600

0,300

3,600

1

2,000

0,500

1,000

1,000

1

10,000

0,500

1,250

6,250

Total m³ ............:

821,950

2,42

1.989,12

11.3 Gestió de residus inertes
11.3.1 Transport de residus inertes
11.3.1.1 GRA020

m³

Uts.

Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km
de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en
obra, anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

llambordes

920

0,200

184,000

llambordes
aprofitades
col·lector

-214

0,200

-42,800

escomeses

llambordes
tram
allargar
aigua
potable

220,000

0,400

0,400

35,200

2

80,000

0,200

0,200

6,400

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1

10,000

0,500

0,200

1,000
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provisionals
tub PE 40
llarg
tub PE 40
cases

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

2

220,000

440,000

80

3,000

240,000

Total m³ ............:

863,800

1,94

1.675,77

11.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
11.3.2.1 GRB020

m³

Uts.

Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

llambordes

920

0,200

184,000

llambordes
aprofitades
col·lector

-214

0,200

-42,800

escomeses

llambordes
tram
allargar
aigua
potable
provisionals
tub PE 40
llarg
tub PE 40
cases

220,000

0,400

0,400

35,200

2

80,000

0,200

0,200

6,400

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

1

10,000

0,500

0,200

1,000

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

2

220,000

440,000

80

3,000

240,000

Total m³ ............:

863,800

16,72

14.442,74

11.4 Gestió de residus perillossos
11.4.2 Transport de residus perillossos
11.4.2.1 GEB020

m³

Uts.
fibrociment
amiant

Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada, sense
incloure el plastificat, etiquetatge i paletitzat, ni la càrrega dels
mateixos.
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Descàrrega dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

20

Subtotal
20,000
0,000

Total m³ ............:

20,000

94,61

1.892,20

11.4.3 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat
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11.4.3.1 GEC020

m³

Uts.
fibrociment
amiant

Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició. Sense incloure el cost del plastificat, etiquetatge i
paletitzat, ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

20

Subtotal
20,000
0,000

Total m³ ............:

20,000

156,99

3.139,80

12. Seguretat i salut
12.1 XEH_01

Ut

Uts.
subbase
formigó
base formigó
paviment
formigó

Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R. amb determinació de:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat,
recapçat i ruptura a compressió.
Llargada

Amplada

Alçada

1

1,000

1

1,000

1

1,000
Total Ut ............:

12.2 XTR010

reblerts
tot-u

Ut

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

2

12.3 XRI080

86,65

259,95

Subtotal
2,000

Ut

Uts.

3,000

Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u
natural. Assaigs a laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra agafada en obra: anàlisis granulomètric UNE-EN 933-1;
límits d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; equivalent de sorra
UNE-EN 933-8; coeficient de Los Angeles segons UNE-EN 1097-2; Proctor
Modificat segons UNE 103501. Assaigs "in situ": densitat i humitat segons
ASTM D6938; placa de càrrega segons UNE 103808. Fins i tot desplaçament a
obra i redacció d'informe tècnic amb especificació de cadascun dels
resultats obtinguts per a la selecció i control del material de reblert.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a
laboratori. Realització d'assaigs "in situ". Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

Total Ut ............:

xarxa aigua

Subtotal

2,000

702,19

1.404,38

Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, per comprovar el correcte funcionament d'un grup
d'instal·lacions particulars juntament amb la instal·lació general de
subministrament d'aigua de la qual depenen, en condicions de
simultaneïtat. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe
del resultat de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per
laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.
Llargada

Amplada

Alçada

1

Subtotal
1,000

Total Ut ............:

1,000

284,69

284,69
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12.4 XTR010b

Ut

Uts.
tot-u

Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u
artificial. Assaigs a laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, sobre una mostra agafada en obra: Proctor Modificat segons
UNE 103501. Assaigs "in situ": densitat i humitat segons ASTM D6938. Fins
i tot desplaçament a obra i redacció d'informe tècnic amb especificació
de cadascun dels resultats obtinguts per a la selecció i control del
material de reblert.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assaigs a
laboratori. Realització d'assaigs "in situ". Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.
Llargada

Amplada

Alçada

1

1,000
Total Ut ............:

12.5 XTR011

Subtotal

Ut
Uts.

1,000

332,02

332,02

Inspecció amb càmera robot per a revisar les escomeses realitzades, així
com l'eliminació de residus de la xarxa de clavegueram.
Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

prèvia

1

1,000

sota casa

1

1,000

acabat

1

1,000
Total Ut ............:

3,000

600,00

1.800,00

12.6 Sistemes de protecció col·lectiva
12.6.2 Delimitació i protecció de vores d'excavació
12.6.2.1 YCB030

m

Uts.

Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral
format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, per a limitació de pas
de vianants, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Llargada

tanques

Amplada

Alçada

200,000

Subtotal
200,000

Total m ............:

200,000

3,40

680,00

12.6.13 Escales, marquesines, passarel·les i plataformes
12.6.13.1 YCM050b

m

Uts.
cases

Protecció de pas de vianants entre dos punts de l'estructura situats al
mateix nivell, salvant buits de 3 m de longitud màxima, mitjançant
passarel·la de circulació de fusta de pi, de 0,60 m d'amplada útil, amb
plataforma formada per taulons de 20x7,2 cm, cosits per clavaó, amb 400
kg de capacitat de càrrega, amortitzable en 4 usos, recolzada en
l'estructura. Inclús p/p de muntatge, elements de fixació a la superfície
de recolzament, manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge de la passarel·la. Fixació de la passarel·la a
l'estructura. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Llargada
Amplada
Alçada
Subtotal
80,000

80,000

Total m ............:

80,000

17,21

1.376,80

12.6.19 Tanca provisional de solar
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12.6.19.1 YSB135

m

Uts.

Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format
per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm,
amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús
malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada
sobre les tanques i p/p de muntatge, manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Llargada

tanques

Amplada

Alçada

50,000

Subtotal
50,000

Total m ............:

50,000

12,11

605,50

12.8 Equips de protecció individual
12.8.9 Conjunt d'equips de protecció individual
12.8.9.1 YIX010

Ut

Uts.
protecció
individual

Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Llargada

Amplada

Alçada

10

Subtotal
10,000

Total Ut ............:

10,000

283,59

2.835,90

12.10 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
12.10.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)
12.10.2.1 YPC005

Ut

Uts.
lavabos

Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior. Inclús p/p de subministrament, muntatge,
retirada, neteja i manteniment.
Inclou: Muntatge i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.
Llargada
Amplada
Alçada
Subtotal

4

4,000
Total Ut ............:

12.10.2.2 YPC050

Ut

4,000

132,24

528,96

Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de
dimensions 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.
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Uts.
casetes

Llargada

Amplada

Alçada

4

4,000
Total Ut ............:

12.10.2.3 YPC060

Ut

Uts.
caseta

Subtotal

4,000

127,29

509,16

Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de
200 km.
Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.
Llargada

Amplada

Alçada

1

Subtotal
1,000

Total Ut ............:

1,000

224,14

224,14

12.11 Senyalització provisional d'obres
12.11.1 Abalisament
12.11.1.1 YSB050

cases
longitudinal

m

Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de
material plàstic, de 10 cm d'amplària i 0,1 mm de gruix, impresa per
ambdues cares en franges de color groc i negre. Abalisament de posició
exacta de canonada de gas.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

10

3,000

30,000

1

220,000

220,000

Total m ............:

Subtotal

250,000

2,00

500,00

12.11.3 Senyalització vertical
12.11.3.1 YSV010

Ut

Uts.
obres

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra
de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Llargada

Amplada

Alçada

4

Subtotal
4,000

Total Ut ............:

4,000

12,46

49,84
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Pressupost d'execució material

2. Demolicions .

18.380,36

3. Acondicionament del terreny .

35.887,77

6. Ferms i paviments urbans .

87.784,06

7. Instal·lacions .

63.418,20

10. Equipament urbà .

59,85

11. Gestió de residus .

26.550,72

12. Seguretat i salut .

11.391,34
Total:

243.472,30

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS
QUARANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS.
Moià, gener de 2019
Arquitecte Tècnic
Magí Cuberta
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4.2. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
1 Actuacions prèvies
2 Demolicions
2.1

m Demolició de col·lector enterrat de formigó,
de 200 mm de diàmetre màxim, amb mitjans
manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

4,90 € QUATRE EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS

2.2

m Desmontatge de tub de polietilè PE 40, de
20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix,
PN=10 atm, amb mitjans manuals, i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

1,96 € U EURO AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS

2.3

Ut Demolició d'arqueta d'obra de fàbrica, de
200 a 500 l de capacitat, dimensions 50x50x80
amb mitjans manuals, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

48,13 € QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS

2.4

m Desmuntatge de canonada d'aigua
potable de 60mm de diàmetre de fibrociment
amb amiant, plastificat, etiquetatge i paletitzat
dels elements, amb mitjans i equips adequats, i
càrrega mecànica del material desmuntat
sobre camió.

13,73 € TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS

2.5

m Tall de paviment de formigó, mitjançant
màquina talladora de paviment.

3,33 € TRES EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS

2.6

m² Demolició de paviment exterior de
llambordins, panot existent i capa de sorra,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

9,31 € NOU EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS

2.7

m² Demolició i reserva de paviment exterior de
llambordins, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

9,31 € NOU EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS

2.8

m Demolició de vorada sobre base de formigó
amb mitjans manuals i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

2,80 € DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS

3 Acondicionament del terreny
213,12 € DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB DOTZE
CÈNTIMS

3.1

m Reixeta electrosoldada antilliscant de 400
mm d'amplada, acabat galvanitzat en calent,
realitzada amb platines portants d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla
laminat en calent, de 30x2 mm, separades 34
mm entre si, separadors de vareta quadrada
retorçada, d'acer amb baix contingut en
carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z
laminat en calent, per a canaleta, col·locada
directament sobre la superfície suport.

3.2

m³ Excavació de terres a cel obert sota rasant,
de fins a 4 m de profunditat màxima, en
terreny de trànsit compacte, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.

3.3

m³ Excavació de terres a cel obert sota rasant,
de fins a 1,25 m de profunditat màxima, en
terreny de trànsit compacte, amb mitjans
manuals, retirada dels materials excavats i
carga manual a camió.

31,52 € TRENTA-U EUROS AMB CINQUANTADOS CÈNTIMS

3.4

m³ Excavació de terres a cel obert sota rasant,
de fins a 1,25 m de profunditat màxima, en
terreny de trànsit compacte, amb mitjans
manuals, retirada dels materials excavats i
carga manual a camió.

79,99 € SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTANOU CÈNTIMS

2,98 € DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS
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3.5

m³ Excavació en pous en roca, de fins a 1,25 m
de
profunditat
màxima,
amb
mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.

79,44 € SETANTA-NOU EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.6

m³ Excavació en rases en roca, de fins a 1,25
m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.

57,97 € CINQUANTA-SET EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS

3.7

m³ Excavació en rases per instal·lacions en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
manuals, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.

51,06 € CINQUANTA-U EUROS AMB SIS
CÈNTIMS

3.8

m³ Reblert de rases amb tot-u natural calcari
amb mitjans mecànics, i compactació al 90%
del Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

21,23 € VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS

3.9

m³ Reblert de rases amb sorra 0/5 mm amb
mitjans mecànics, i compactació al 90% del
Proctor Modificat amb mitjans mecànics.

20,61 € VINT EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

3.10

m³
Càrrega
de
terres
procedents
d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre
camió.

4,65 € QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

4 Fonamentacions
5 Estructures
6 Ferms i paviments urbans
6.1

m² Subbase de formigó armat de 20 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HA30/B/20/IV+F fabricat en central amb Distintiu
de qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.),
amb additiu hidròfug, i abocament des de
dúmper, estès i vibrat manual, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadors homologats,
amb acabat reglejat, per al seu posterior ús
com a suport de paviment.

27,08 € VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

6.2

m² Base de formigó en massa de 15 cm
d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-30/P/20/I+F
fabricat
en
central
i
abocament des de dúmper, estès i vibrat
manual, amb acabat reglejat, per al seu
posterior ús com a suport de paviment.

14,96 € CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS

6.3

m² Vorera lateral pavimentada a partir de
llambordins reservats ja existents, format
rectangular, 200x100x160 mm, aparellat a
matajunt per a tipus de col·locació flexible,
sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de
diàmetre, el gruix final del qual, una vegada
col·locades les llambordes i vibrat el paviment
amb safata vibrant de guiat manual, serà
uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm,
deixant entre ells una junta de separació entre
2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb morter

21,96 € VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS

6.4

m² Reparació de fissures en estructura de
fàbrica de maó ceràmic mitjançant el segellat
de juntes i fissures amb morter bastard de
ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra; tipus M2,5; previ repicat i sanejat de la fàbrica en
elements inestables.

19,58 € DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

6.5

m² Paviment continu de 2 cm d'espessor, amb
junts, realitzat amb formigó fluid colorejat amb
agregats, fabricat in situ, color a escollir i
abuixardada mecànica de la superfície, amb
acabat classe 3 de resistència a l'enlliscament
segons CTE; Model Green Line de la firma
PAVISTAMP o equivalent.

44,69 € QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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6.6

m² Paviment de peces regulars de granit Gris
Perla, de 60x30x8 cm, acabat flamejat de la
superfície vista, cantells serrats, per a ús exterior
en carrers comercials de gran activitat,
rebudes sobre capa de 2 cm de morter de
ciment M-10, i rejuntades amb beurada de
ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, i realitzat sobre
solera de formigó en massa (HM-30/P/20/I+F),
de 15 cm d'espessor, abocament des de
camió amb estès i vibrat, amb acabat
reglejat, i explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu.

112,91 € CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS

7 Instal·lacions
7.1

Ut Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm
de diàmetre, amb una sortida de 4" DN 100
mm, ràcord.

343,55 € TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS
AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

7.2

m Línia subterrània de distribució de baixa
tensió en canalització entubada sota vorera,
formada per 4 tubs protectors de polietilè rígid,
de 160 mm de diàmetre. Totalment
formigonada.

69,33 € SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTATRES CÈNTIMS

7.3

m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes blaves, de 125 mm de diàmetre
exterior i 7,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm.

21,85 € VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

7.4

m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes blaves, de 25 mm de diàmetre exterior
i 2,3 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.

2,74 € DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

7.5

m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior
i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm.

2,44 € DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

7.6

Ut Te de polietilè, per a unió a compressió, de
20 mm de diàmetre nominal.

7.7

Ut Colze 90° de polietilè, per a unió a
compressió, de 20 mm de diàmetre nominal.

7.8

Ut Pericó de pas, de formigó en massa "in situ",
de dimensions interiors 15x15x15 cm, amb
marc i tapa de ferro colat.

97,28 € NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

7.9

Ut Pericó de pas, de formigó en massa "in situ",
de dimensions interiors 15x15x15 cm, amb
marc i tapa de ferro colat.

335,83 € TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS

7.10

m Col·lector soterrat en terreny no agressiu,
amb reforç sota calçada, format per tub de
polietilè, sèrie SN-8, de 200 mm de diàmetre
exterior.

59,90 € CINQUANTA-NOU EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS

7.11

m Col·lector soterrat en terreny no agressiu,
amb reforç sota calçada, format per tub de
polietilè, sèrie SN-8, de 400 mm de diàmetre
exterior.

87,81 € VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-U
CÈNTIMS

7.12

Ut Connexió dels tubs a la xarxa general de
clavegueram existent.

227,47 € DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS

7.13

Ut Pou de registre de fàbrica de maó ceràmic
massís de 1 peu d'espessor, de 0,80 m de
diàmetre interior i 1,6 m d'altura útil interior,
sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó
armat
HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament
armada amb malla electrosoldada, amb
tancament de tapa circular i marc de ferro
colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat
en voreres, zones per als vianants o
aparcaments comunitaris.

724,89 € SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS

7.14

Ut Embornal prefabricat de formigó, de
70x30x75 cm, de la firma Fàbregas o similar.

167,20 € CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT
CÈNTIMS

10,23 € DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
8,92 € VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS
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7.15

m Cinta per a abalisament de instal.lació de
gas, de material plàstic, de 10 cm d'amplària,
impresa per ambdues cares de color groc.

2,29 € DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS

8 Jardineria
9 Aïllaments e impermeabilitzacions
10 Equipament urbà
10.1

Ut Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat,
circular, de 60 cm de diàmetre, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.).

59,85 € CINQUANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

11 Gestió de residus
11.1

m³ Transport de terres amb camió a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 10 km.

4,15 € QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

11.2

m³ Cànon d'abocament per lliurament de
terres
procedents
de
l'excavació,
en
abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

2,42 € DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

11.3

m³ Transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 10 km de distància.

1,94 € U EURO AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

11.4

m³ Cànon d'abocament per lliurament de
mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o demolició,
en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

16,72 € SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS

11.5

m³ Transport d'elements de fibrociment amb
amiant procedents d'una demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, prèviament plastificats i paletitzats.

94,61 € NORANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-U CÈNTIMS

11.6

m³ Cànon d'abocament per lliurament a
gestor
autoritzat
de
residus
perillosos,
d'elements de fibrociment amb amiant
procedents d'una demolició.

156,99 € CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS

12 Seguretat i salut
12.1

Ut Assaig sobre una mostra de formigó sense
D.O.R. amb determinació de: consistència del
formigó
fresc
mitjançant
el
mètode
d'assentament del con d'Abrams i resistència
característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació
de sis provetes, curat, recapçat i ruptura a
compressió.

12.2

Ut Assaigs per a la selecció i control d'un
material de reblert de tot-u natural. Assaigs a
laboratori:
anàlisis
granulomètric;
límits
d'Atterberg; equivalent de sorra; coeficient de
Los Angeles; Proctor Modificat. Assaigs "in situ":
densitat i humitat; placa de càrrega.

86,65 € VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTACINC CÈNTIMS

702,19 € SET-CENTS DOS EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS
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12.3

Ut Prova de servei final per comprovar el
correcte funcionament de la xarxa interior de
subministrament d'aigua, en condicions de
simultaneïtat.

284,69 € DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS
AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

12.4

Ut Assaigs per a la selecció i control d'un
material de reblert de tot-u artificial. Assaigs a
laboratori: Proctor Modificat. Assaigs "in situ":
densitat i humitat.

332,02 € TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB
DOS CÈNTIMS

12.5

Ut Inspecció amb càmera robot per a revisar
les escomeses realitzades, així com l'eliminació
de residus de la xarxa de clavegueram.

600,00 € SIS-CENTS EUROS

12.6

m Tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzables
en 20 usos, per a delimitació d'excavacions
obertes.

12.7

m Passarel·la de circulació de fusta, de 0,60 m
d'amplada útil, amortitzable en 4 usos,
recolzada en l'estructura, per a protecció de
pas de vianants entre dos punts de l'estructura
situats al mateix nivell, salvant buits de 3 m de
longitud màxima.

17,21 € DISSET EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS

12.8

m Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada
per panell de malla electrosoldada de 200x100
mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm
de diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats
sobre bases prefabricades de formigó, per a
delimitació provisional de zona d'obres, amb
malla d'ocultació col·locada sobre la tanca.
Amortitzables les tanques en 5 usos i les bases
en 5 usos.

12,11 € DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

12.9

Ut Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.

283,59 € DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS
AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

12.10

Ut Lloguer mensual de lavabo portàtil de
polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense
connexions.

132,24 € CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-IQUATRE CÈNTIMS

12.11

Ut Lloguer mensual de caseta prefabricada
per
despatx
d'oficina
en
obra,
de
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).

127,29 € CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-INOU CÈNTIMS

12.12

Ut Transport de caseta prefabricada d'obra.

224,14 € DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS
AMB CATORZE CÈNTIMS

12.13

m Cinta per a abalisament, de material plàstic,
de 10 cm d'amplària, impresa per ambdues
cares en franges de color groc i negre.

12.14

Ut Senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el
senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

3,40 € TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS

2,00 € DOS EUROS

12,46 € DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS
CÈNTIMS
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4.3. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
0.1

m

Demolició de col·lector enterrat de formigó, de 200 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals,
i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Mà d'obra

4,67 €

Mitjans auxiliars

0,09 €

3 % Costos indirectes

0,14 €

Total per m

4,90

Són QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m
0.2

m

Desmontatge de tub de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10
atm, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Mà d'obra

1,86 €

Mitjans auxiliars

0,04 €

3 % Costos indirectes

0,06 €

Total per m

1,96

Són U EURO AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m
0.3

Ut

Demolició d'arqueta d'obra de fàbrica, de 200 a 500 l de capacitat, dimensions 50x50x80 amb
mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Mà d'obra

45,81 €

Mitjans auxiliars

0,92 €

3 % Costos indirectes

1,40 €

Total per Ut

48,13

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per Ut
0.4

m

Desmuntatge de canonada d'aigua potable de 60mm de diàmetre de fibrociment amb amiant,
plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i equips adequats, i càrrega
mecànica del material desmuntat sobre camió.
Mà d'obra

13,07 €

Mitjans auxiliars

0,26 €

3 % Costos indirectes

0,40 €

Total per m

13,73

Són TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m
0.5

m

Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment.
Mà d'obra

0,40 €

Maquinària

2,77 €

Mitjans auxiliars

0,06 €

3 % Costos indirectes

0,10 €

Total per m

3,33

Són TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m
0.6

m²

Demolició de paviment exterior de llambordins, panot existent i capa de sorra, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Mà d'obra

5,85 €

Maquinària

3,01 €

Mitjans auxiliars

0,18 €
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3 % Costos indirectes

0,27 €

Total per m²

9,31

Són NOU EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m²
0.7

m²

Demolició i reserva de paviment exterior de llambordins, amb martell pneumàtic, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Mà d'obra

5,85 €

Maquinària

3,01 €

Mitjans auxiliars

0,18 €

3 % Costos indirectes

0,27 €

Total per m²

9,31

Són NOU EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m²
0.8

m

Demolició de vorada sobre base de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Mà d'obra

2,67 €

Mitjans auxiliars

0,05 €

3 % Costos indirectes

0,08 €

Total per m

2,80

Són DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m
0.9

m

Reixeta electrosoldada antilliscant de 400 mm d'amplada, acabat galvanitzat en calent, realitzada
amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x2
mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix
contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminat en calent, per a canaleta, col·locada
directament sobre la superfície suport.
Mà d'obra

165,23 €

Maquinària

2,85 €

Materials

34,77 €

Mitjans auxiliars

4,06 €

3 % Costos indirectes

6,21 €

Total per m

213,12

Són DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m
0.10

m³

Excavació de terres a cel obert sota rasant, de fins a 4 m de profunditat màxima, en terreny de
trànsit compacte, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Mà d'obra

0,60 €

Maquinària

2,23 €

Mitjans auxiliars

0,06 €

3 % Costos indirectes

0,09 €

Total per m³

2,98

Són DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m³
0.11

m³

Excavació de terres a cel obert sota rasant, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, en terreny de
trànsit compacte, amb mitjans manuals, retirada dels materials excavats i carga manual a camió.
Mà d'obra

30,00 €

Mitjans auxiliars

0,60 €

3 % Costos indirectes

0,92 €
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Total per m³

31,52

Són TRENTA-U EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m³
0.12

m³

Excavació de terres a cel obert sota rasant, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, en terreny de
trànsit compacte, amb mitjans manuals, retirada dels materials excavats i carga manual a camió.
Mà d'obra

76,14 €

Mitjans auxiliars

1,52 €

3 % Costos indirectes

2,33 €

Total per m³

79,99

Són SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m³
0.13

m³

Excavació en pous en roca, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Mà d'obra

24,98 €

Maquinària

50,64 €

Mitjans auxiliars

1,51 €

3 % Costos indirectes

2,31 €

Total per m³

79,44

Són SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³
0.14

m³

Excavació en rases en roca, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Mà d'obra

16,00 €

Maquinària

39,18 €

Mitjans auxiliars

1,10 €

3 % Costos indirectes

1,69 €

Total per m³

57,97

Són CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m³
0.15

m³

Excavació en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió.
Mà d'obra

48,60 €

Mitjans auxiliars

0,97 €

3 % Costos indirectes

1,49 €

Total per m³

51,06

Són CINQUANTA-U EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m³
0.16

m³

Reblert de rases amb tot-u natural calcari amb mitjans mecànics, i compactació al 90% del Proctor
Modificat amb mitjans mecànics.
Maquinària

3,77 €

Materials

16,44 €

Mitjans auxiliars

0,40 €

3 % Costos indirectes

0,62 €

Total per m³

21,23

Són VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m³
0.17

m³

Reblert de rases amb sorra 0/5 mm amb mitjans mecànics, i compactació al 90% del Proctor
Modificat amb mitjans mecànics.
Maquinària

4,32 €
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Materials

15,30 €

Mitjans auxiliars

0,39 €

3 % Costos indirectes

0,60 €

Total per m³

20,61

Són VINT EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m³
0.18

m³

Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió.
Maquinària

4,42 €

Mitjans auxiliars

0,09 €

3 % Costos indirectes

0,14 €

Total per m³

4,65

Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m³
0.19

m²

Subbase de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/B/20/IV+F fabricat
en central amb Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb additiu hidròfug, i
abocament des de dúmper, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús
com a suport de paviment.
Mà d'obra

4,00 €

Maquinària

0,96 €

Materials

20,81 €

Mitjans auxiliars

0,52 €

3 % Costos indirectes

0,79 €

Total per m²

27,08

Són VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m²
0.20

m²

Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-30/P/20/I+F
fabricat en central i abocament des de dúmper, estès i vibrat manual, amb acabat reglejat, per al
seu posterior ús com a suport de paviment.
Mà d'obra

2,67 €

Maquinària

0,61 €

Materials

10,96 €

Mitjans auxiliars

0,28 €

3 % Costos indirectes

0,44 €

Total per m²

14,96

Són CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m²
0.21

m²

Vorera lateral pavimentada a partir de llambordins reservats ja existents, format rectangular,
200x100x160 mm, aparellat a matajunt per a tipus de col·locació flexible, sobre una capa de sorra
de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una vegada col·locades les llambordes i vibrat el
paviment amb safata vibrant de guiat manual, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm,
deixant entre ells una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb morter
Mà d'obra

12,90 €

Maquinària

2,32 €

Materials

5,68 €

Mitjans auxiliars

0,42 €

3 % Costos indirectes

0,64 €

Total per m²

21,96
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Són VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m²
0.22

m²

Reparació de fissures en estructura de fàbrica de maó ceràmic mitjançant el segellat de juntes i
fissures amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra; tipus M-2,5; previ repicat i
sanejat de la fàbrica en elements inestables.
Mà d'obra

17,81 €

Materials

0,83 €

Mitjans auxiliars

0,37 €

3 % Costos indirectes

0,57 €

Total per m²

19,58

Són DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m²
0.23

m²

Paviment continu de 2 cm d'espessor, amb junts, realitzat amb formigó fluid colorejat amb
agregats, fabricat in situ, color a escollir i abuixardada mecànica de la superfície, amb acabat
classe 3 de resistència a l'enlliscament segons CTE; Model Green Line de la firma PAVISTAMP o
equivalent.
Mà d'obra

15,68 €

Maquinària

16,41 €

Materials

10,45 €

Mitjans auxiliars

0,85 €

3 % Costos indirectes

1,30 €

Total per m²

44,69

Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m²
0.24

m²

Paviment de peces regulars de granit Gris Perla, de 60x30x8 cm, acabat flamejat de la superfície
vista, cantells serrats, per a ús exterior en carrers comercials de gran activitat, rebudes sobre capa
de 2 cm de morter de ciment M-10, i rejuntades amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, i
realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-30/P/20/I+F), de 15 cm d'espessor, abocament des
de camió amb estès i vibrat, amb acabat reglejat, i explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
Mà d'obra

29,50 €

Materials

77,97 €

Mitjans auxiliars

2,15 €

3 % Costos indirectes

3,29 €

Total per m²

112,91

Són CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m²
0.25

Ut

Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida de 4" DN 100 mm,
ràcord.
Mà d'obra

40,70 €

Materials

286,30 €

Mitjans auxiliars

6,54 €

3 % Costos indirectes

10,01 €

Total per Ut

343,55

Són TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per Ut
0.26

m

Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada sota vorera, formada per
4 tubs protectors de polietilè rígid, de 160 mm de diàmetre. Totalment formigonada.
Mà d'obra

17,00 €

Maquinària

0,32 €

Materials

48,67 €
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Mitjans auxiliars

1,32 €

3 % Costos indirectes

2,02 €

Total per m

69,33

Són SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m
0.27

m

Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 125 mm de diàmetre exterior i 7,4
mm de gruix, SDR17, PN=10 atm.
Mà d'obra

3,96 €

Materials

16,83 €

Mitjans auxiliars

0,42 €

3 % Costos indirectes

0,64 €

Total per m

21,85

Són VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m
0.28

m

Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm
de gruix, SDR11, PN=16 atm.
Mà d'obra

1,54 €

Materials

1,07 €

Mitjans auxiliars

0,05 €

3 % Costos indirectes

0,08 €

Total per m

2,74

Són DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m
0.29

m

Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm
de gruix, PN=10 atm.
Mà d'obra

1,23 €

Materials

1,09 €

Mitjans auxiliars

0,05 €

3 % Costos indirectes

0,07 €

Total per m

2,44

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m
0.30

Ut

Te de polietilè, per a unió a compressió, de 20 mm de diàmetre nominal.
Mà d'obra

5,98 €

Materials

3,76 €

Mitjans auxiliars

0,19 €

3 % Costos indirectes

0,30 €

Total per Ut

10,23

Són DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per Ut
0.31

Ut

Colze 90° de polietilè, per a unió a compressió, de 20 mm de diàmetre nominal.
Mà d'obra

5,98 €

Materials

2,51 €

Mitjans auxiliars

0,17 €

3 % Costos indirectes

0,26 €

Total per Ut

8,92
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Són VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per Ut
0.32

Ut

Pericó de pas, de formigó en massa "in situ", de dimensions interiors 15x15x15 cm, amb marc i tapa
de ferro colat.
Mà d'obra

41,97 €

Materials

50,63 €

Mitjans auxiliars

1,85 €

3 % Costos indirectes

2,83 €

Total per Ut

97,28

Són NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per Ut
0.33

Ut

Pericó de pas, de formigó en massa "in situ", de dimensions interiors 15x15x15 cm, amb marc i tapa
de ferro colat.
Mà d'obra

44,68 €

Materials

274,98 €

Mitjans auxiliars

6,39 €

3 % Costos indirectes

9,78 €

Total per Ut

335,83

Són TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per Ut
0.34

m

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de polietilè, sèrie
SN-8, de 200 mm de diàmetre exterior.
Mà d'obra

13,20 €

Maquinària

1,44 €

Materials

42,38 €

Mitjans auxiliars

1,14 €

3 % Costos indirectes

1,74 €

Total per m

59,90

Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m
0.35

m

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de polietilè, sèrie
SN-8, de 400 mm de diàmetre exterior.
Mà d'obra

9,75 €

Maquinària

2,69 €

Materials

71,14 €

Mitjans auxiliars

1,67 €

3 % Costos indirectes

2,56 €

Total per m

87,81

Són VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m
0.36

Ut

Connexió dels tubs a la xarxa general de clavegueram existent.
Mà d'obra

177,51 €

Maquinària

21,00 €

Materials

18,00 €

Mitjans auxiliars

4,33 €

3 % Costos indirectes

6,63 €

Total per Ut

227,47
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Són DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per Ut
0.37

Ut

Pou de registre de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de 0,80 m de diàmetre
interior i 1,6 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular
i marc de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones per als vianants o
aparcaments comunitaris.
Mà d'obra

403,23 €

Materials

286,75 €

Mitjans auxiliars

13,80 €

3 % Costos indirectes

21,11 €

Total per Ut

724,89

Són SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per Ut
0.38

Ut

Embornal prefabricat de formigó, de 70x30x75 cm, de la firma Fàbregas o similar.
Mà d'obra

25,37 €

Materials

133,78 €

Mitjans auxiliars

3,18 €

3 % Costos indirectes

4,87 €

Total per Ut

167,20

Són CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS per Ut
0.39

m

Cinta per a abalisament de instal.lació de gas, de material plàstic, de 10 cm d'amplària, impresa
per ambdues cares de color groc.
Mà d'obra

1,96 €

Materials

0,22 €

Mitjans auxiliars

0,04 €

3 % Costos indirectes

0,07 €

Total per m

2,29

Són DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m
0.40

Ut

Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància
nivell 1 (E.G.).
Mà d'obra

8,77 €

Maquinària

3,83 €

Materials

44,37 €

Mitjans auxiliars

1,14 €

3 % Costos indirectes

1,74 €

Total per Ut

59,85

Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per Ut
0.41

m³

Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 10 km.
Maquinària

3,95 €

Mitjans auxiliars

0,08 €

3 % Costos indirectes

0,12 €

Total per m³

4,15
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Són QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m³
0.42

m³

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Maquinària

2,30 €

Mitjans auxiliars

0,05 €

3 % Costos indirectes

0,07 €

Total per m³

2,42

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m³
0.43

m³

Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de
distància.
Maquinària

1,84 €

Mitjans auxiliars

0,04 €

3 % Costos indirectes

0,06 €

Total per m³

1,94

Són U EURO AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³
0.44

m³

Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Maquinària

15,91 €

Mitjans auxiliars

0,32 €

3 % Costos indirectes

0,49 €

Total per m³

16,72

Són SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m³
0.45

m³

Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.
Materials

90,05 €

Mitjans auxiliars

1,80 €

3 % Costos indirectes

2,76 €

Total per m³

94,61

Són NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m³
0.46

m³

Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de
fibrociment amb amiant procedents d'una demolició.
Materials

149,43 €

Mitjans auxiliars

2,99 €

3 % Costos indirectes

4,57 €

Total per m³

156,99

Són CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m³
0.47

Ut

Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R. amb determinació de: consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat,
recapçat i ruptura a compressió.
Sense descomposició

84,13 €
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3 % Costos indirectes

2,52 €

Total per Ut

86,65

Són VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per Ut
0.48

Ut

Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u natural. Assaigs a laboratori:
anàlisis granulomètric; límits d'Atterberg; equivalent de sorra; coeficient de Los Angeles; Proctor
Modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat; placa de càrrega.
Materials

668,37 €

Mitjans auxiliars

13,37 €

3 % Costos indirectes

20,45 €

Total per Ut

702,19

Són SET-CENTS DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per Ut
0.49

Ut

Prova de servei final per comprovar el correcte funcionament de la xarxa interior de
subministrament d'aigua, en condicions de simultaneïtat.
Materials

270,98 €

Mitjans auxiliars

5,42 €

3 % Costos indirectes

8,29 €

Total per Ut

284,69

Són DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per Ut
0.50

Ut

Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u artificial. Assaigs a laboratori:
Proctor Modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat.
Materials

316,03 €

Mitjans auxiliars

6,32 €

3 % Costos indirectes

9,67 €

Total per Ut

332,02

Són TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS per Ut
0.51

Ut

Inspecció amb càmera robot per a revisar les escomeses realitzades, així com l'eliminació de
residus de la xarxa de clavegueram.
Sense descomposició

582,52 €

3 % Costos indirectes

17,48 €

Total per Ut

600,00

Són SIS-CENTS EUROS per Ut
0.52

m

Tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzables en 20 usos,
per a delimitació d'excavacions obertes.
Mà d'obra

2,57 €

Materials

0,67 €

Mitjans auxiliars

0,06 €

3 % Costos indirectes

0,10 €

Total per m

3,40

Són TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m
0.53

m

Passarel·la de circulació de fusta, de 0,60 m d'amplada útil, amortitzable en 4 usos, recolzada en
l'estructura, per a protecció de pas de vianants entre dos punts de l'estructura situats al mateix
nivell, salvant buits de 3 m de longitud màxima.
Mà d'obra

10,71 €

Materials

5,67 €
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Mitjans auxiliars

0,33 €

3 % Costos indirectes

0,50 €

Total per m

17,21

Són DISSET EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m
0.54

m

Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de
pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre bases
prefabricades de formigó, per a delimitació provisional de zona d'obres, amb malla d'ocultació
col·locada sobre la tanca. Amortitzables les tanques en 5 usos i les bases en 5 usos.
Mà d'obra

8,47 €

Materials

3,06 €

Mitjans auxiliars

0,23 €

3 % Costos indirectes

0,35 €

Total per m

12,11

Són DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m
0.55

Ut

Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Sense descomposició

275,33 €

3 % Costos indirectes

8,26 €

Total per Ut

283,59

Són DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per Ut
0.56

Ut

Lloguer mensual de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions.
Materials

125,87 €

Mitjans auxiliars

2,52 €

3 % Costos indirectes

3,85 €

Total per Ut

132,24

Són CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per Ut
0.57

Ut

Lloguer mensual de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55
m²).
Materials

121,16 €

Mitjans auxiliars

2,42 €

3 % Costos indirectes

3,71 €

Total per Ut

127,29

Són CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per Ut
0.58

Ut

Transport de caseta prefabricada d'obra.
Mà d'obra

22,51 €

Materials

190,83 €

Mitjans auxiliars

4,27 €

3 % Costos indirectes

6,53 €

Total per Ut

224,14

Són DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per Ut
0.59

m

Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplària, impresa per ambdues cares en
franges de color groc i negre.
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Mà d'obra

1,75 €

Materials

0,15 €

Mitjans auxiliars

0,04 €

3 % Costos indirectes

0,06 €

Total per m

2,00

Són DOS EUROS per m
0.60

Ut

Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5
usos i el cavallet en 5 usos.
Mà d'obra

3,95 €

Materials

7,91 €

Mitjans auxiliars

0,24 €

3 % Costos indirectes

0,36 €

Total per Ut

12,46

Són DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per Ut
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4.4. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA
Capítol 2 Demolicions

18.380,36

Capítol 2.6 Ferms i paviments

10.805,51

Capítol 2.6.1 Talls

999,00

Capítol 2.6.4 Paviments exteriors

9.806,51

Capítol 3 Acondicionament del terreny

35.887,77

Capítol 3.1 Moviment de terres en obra civil

35.887,77

Capítol 3.1.3 Excavacions

28.499,12

Capítol 3.1.6 Esteses, reomplerts i compactacions
Capítol 3.1.7 Càrregues i transports

6.497,41
465,00

Capítol 6 Ferms i paviments urbans

87.784,06

Capítol 6.1 Bases i subbases

38.751,60

Capítol 6.1.2 De formigó

38.751,60

Capítol 6.3 Paviments urbans

49.032,46

Capítol 6.3.1 De llambordes

5.788,24

Capítol 6.3.2 Continus de formigó

27.707,80

Capítol 6.3.7 De pedra natural

15.536,42

Capítol 7 Instal·lacions

63.418,20

Capítol 7.1 Urbanes

62.868,60

Capítol 7.1.5 Línies subterrànies de baixa tensió

1.386,60

Capítol 7.1.8 Xarxes d'aigua potable

22.762,62

Capítol 7.1.9 Xarxes de sanejament

38.032,28

Capítol 10 Equipament urbà

59,85

Capítol 10.4 Senyalització i suports publicitaris

59,85

Capítol 10.4.1 Senyalització vertical

59,85

Capítol 11 Gestió de residus

26.550,72

Capítol 11.2 Gestió de terres

5.400,21

Capítol 11.2.1 Transport de terres

3.411,09

Capítol 11.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat

1.989,12

Capítol 11.3 Gestió de residus inertes

16.118,51

Capítol 11.3.1 Transport de residus inertes

1.675,77

Capítol 11.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

14.442,74

Capítol 11.4 Gestió de residus perillossos

5.032,00

Capítol 11.4.2 Transport de residus perillossos

1.892,20

Capítol 11.4.3 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat

3.139,80

Capítol 12 Seguretat i salut

11.391,34

Capítol 12.6 Sistemes de protecció col·lectiva
Capítol 12.6.2 Delimitació i protecció de vores d'excavació

2.662,30
680,00
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Capítol 12.6.13 Escales, marquesines, passarel·les i plataformes
Capítol 12.6.19 Tanca provisional de solar

1.376,80
605,50

Capítol 12.8 Equips de protecció individual

2.835,90

Capítol 12.8.9 Conjunt d'equips de protecció individual

2.835,90

Capítol 12.10 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

1.262,26

Capítol 12.10.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)

1.262,26

Capítol 12.11 Senyalització provisional d'obres

549,84

Capítol 12.11.1 Abalisament

500,00

Capítol 12.11.3 Senyalització vertical

49,84

Pressupost d'execució material

243.472,30

13% de despeses generals

31.651,40

6% de benefici industrial

14.608,34

Suma

289.732,04

21%

60.843,73

Pressupost d'execució per contracta

350.575,77

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA MIL
CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS.

Moià, gener de 2019
Arquitecte Tècnic
Magí Cuberta
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ϬϭʹŵƉůĂĕĂŵĞŶƚ
dϬϭʹdŽƉŽŐƌăĨŝĐ
dϬϮʹdŽƉŽŐƌăĨŝĐ
dϬϯʹdŽƉŽŐƌăĨŝĐ
dϬϰʹdŽƉŽŐƌăĨŝĐ
dϬϱʹdŽƉŽŐƌăĨŝĐ
dϬϲʹdŽƉŽŐƌăĨŝĐ
ϬϭʹƐƚĂƚĂĐƚƵĂů͗WůĂŶƚĞƐͬ^ĞĐĐŝŽŶƐͬĞƚĂůůƐ
ϬϮʹƐƚĂƚĂĐƚƵĂů͗ůĂǀĞŐƵĞƌĂŵĞǆŝƐƚĞŶƚ
ϬϯʹƐƚĂƚĂĐƚƵĂů͗^ĞĐĐŝſůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů
ϬϰʹƐƚĂƚĂĐƚƵĂů͗WůĂŶƚĞƐͬ^ĞĐĐŝŽŶƐͬĞƚĂůůƐ
ϬϱʹƐƚĂƚĂĐƚƵĂů͗WůĂŶƚĞƐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚϭ
ϬϲʹƐƚĂƚĂĐƚƵĂů͗WůĂŶƚĞƐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚϮ
ϬϭʹĞŵŽůŝĐŝſŝĞŶĚĞƌƌŽĐ
WϬϭʹWƌŽƉŽƐƚĂ͗WůĂŶƚĞƐͬ^ĞĐĐŝŽŶƐͬĞƚĂůůƐ
WϬϮʹWƌŽƉŽƐƚĂ͗WůĂŶƚĂͬĞƚĂůů
WϬϮ͘ϭʹWƌŽƉŽƐƚĂ͗WůĂŶƚĂͬĞƚĂůůͬŽƚĞƐ
WϬϯʹWƌŽƉŽƐƚĂ͗WůĂŶƚĂͬĞƚĂůů
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