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1.1 DADES BÀSIQUES 
 
 

Objecte del projecte 
El present treball consta de projecte bàsic i d’execució d’arranjament i pavimentació 
d’un tram del camí Barretpicat de Térmens.  
 
 
Situació 
Camí del Barretpicat 
25670  Térmens – Lleida- 
 
 
Promotor 
Nom:  AJUNTAMENT DE TÉRMENS 
Adreça : Plaça de Catalunya, 1. 
Població: 25670 Térmens – Lleida- 
CIF:  P2527500I 
 
  
Tècnic autor 
Nom: Carlos Galiano Gràcia 
Titulació: Arquitecte superior 
Col·legi: 32992. COAC, demarcació de Lleida 
 
CARLOS GALIANO ARQUITECTURA SLP 
CIF:  B-25.555.079 
Direcció: Carrer Riu Corb, 51. 25600 Balaguer 
Telèfon: 650 964 791 
E-mail: carlos@galianoarquitectura.com 

 
 
 

 

 
 

mailto:carlos@galianoarquitectura.com
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1.2 GÈNESI DEL PROJECTE 
 
 
1.2.1 EL LLOC 
 

Descripció 

El lloc objecte de la intervenció és el camí del Barretpicat de Térmens.  

És un camí situat a l’Est de la població i dóna accés a diverses explotacions ramaderes, 
granges, magatzems i coberts. Actualment es tracta d’un camí de terra i grava, amb 
una amplada més o menys constant compresa entre 3,5 m i 4 m. 

S’ha previst una intervenció en una llargada de 1.500 m aproximadament del camí. 

Està previst ocupar una superfície aprox. de 5.625,00 m2. 

També es preveu una modificació del traçat del camí en una corba situada en el punt 
300 m.  

Actualment el lloc es pot considerar com edificable per les seves característiques 
físiques que presenta.  

 
Infraestructura 

Calçada:  No 
Vorera:  No 
Claveguera:  No  
Aigua potable:  No 
Subministrament elèctric:  No 
Gas ciutat:  - 
 
 
Ordenament urbanístic 

Tipus de planejament: Normes Subsidiàries de Planejament Urbà. 
   Ajuntament de Térmens –Lleida- 
 

Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida en sessió 
del 13 de novembre de 1991. 
 

 
Qualificació del sòl:  No urbanitzable 
Tipus d’ordenació:  - 
Usos:   Infraestructures  

 
Paràmetres urbanístics: 

Al tractar-se d’una intervenció fora del casc urbà, en sòl no urbanitzable, no són 
d’aplicació els paràmetres urbanístics. 
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Imatges del traçat del camí 
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1.2.2 EL PROGRAMA 

D’acord amb el desig de la propietat, en resulta el següent esquema: 
 
Usos generals 

 Arranjament i pavimentació del camí Barretpicat 

1.2.3. OBJECTE I NECESSITAT 

L’Ajuntament de Térmens es planteja l’arranjament i pavimentació d’un tram del camí 
Barretpicat d’uns 1.500 m de longitud. El camí dóna accés a vàries explotacions 
ramaderes i actualment està format per terra i grava. La necessitat de la intervenció 
recau en l’estat que es troba actualment, que presenta varis clots, amb el ferm molt 
desnivellat que fa que la circulació sigui molt molesta per vehicles de gran format. 

L’objecte principal de la intervenció és que el camí disposi d’un ferm adequat per la 
circulació rodada de vehicles, sobretot per vehicles de gran format com tractors i 
camions. 

També es preveu la modificació del traçat en una corba situada en el tram 300 m 
modificant el radi de curvatura. Actualment aquesta corba és bastant tancada, ja que 
presenta un radi de curvatura molt petit i es pretén augmentar-lo per guanyar visibilitat, 
fer-la més oberta i evitar possibles topades entre usuaris que circulin en sentits oposats. 

 

El projecte preveu dues intervencions: 

 Arranjament i pavimentació del camí en una longitud de 1.500 m. 
 Modificar el traçat del camí en la corba situada en el punt 300 m. 
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1.2.4. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

La intervenció prevista per l’arranjament i pavimentació del camí, preveu les següents 
actuacions: 

En general en tot el traçat previst: 

1. Reperfilat de terres i esbrossada de les vores per preparar el camí per la 
intervenció. S’ha previst una intervenció d’uns 1.500 m de longitud amb una 
amplada d’actuació de 4 m aproximadament. 

2. Subministrament i estesa de TOT-U artificial, d’un gruix aproximat de 15 cm per 
consolidar la sub-base i formació de base definitiva per la pavimentació final. 

3. Repàs i compactació al 95% PM de l’assaig Marshall de la base. 

4. Pavimentació del ferm del camí amb mescla bituminosa en calent tipus AC16 
Surf 50/70 D d’uns 5-6 cm de gruix, sense arribar a les vores del TOT-U 
preveient una estabilització del ferm. 

La intervenció en la corba, preveu les següents actuacions: 

1. Rebaix i excavació de terres per tal de guanyar espai per la modificació del 
traçat de la corba a fi i efecte d’ampliar el radi de curvatura. Cal tenir present 
que el pendent màxim de les terres del talús resultant ha de ser 3H:2V. 

2. Transport de terres a punt pròxim indicat per l’Ajuntament 

3. Repàs i piconatge de caixa de paviment. 

4. Consolidació de talús i execució de cuneta de formigó contra el paviment del 
camí. 

 

NOTA: 

En aquestes vies la intensitat mitjana diària acostuma a ser molt baixa, però cal 
ressaltar que el percentatge de vehicles pesants és bastant elevat, per la qual cosa es 
condiciona la secció de ferm a disposar, segons la taula 6 del catàleg de la Norma 6.1-
IC “Seccions de ferm”. 
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1.3. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

Neteja i esbrossada del terreny 

Es preveu la retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors, 
deixant una superfície adequada lliure d’arbres, plantes, arrels, deixalles, etc. 

Els forats i desnivells que resultin de les operacions d’esbrossada han de quedar reblerts 
amb terres de la mateixa qualitat del sòl i la mateixa compactació. 

És necessari l’esbrossada de les vores del camí per aconseguir una amplada de 
pavimentació constant en tot el tram a pavimentar. 

Moviment de terres 

Un cop fixada la cota de rasant del paviment, s’efectuarà el moviment de terres i reperfilat 
de les vores del camí, fins arribar al nivell desitjat i adequar-lo a les cotes, rasants i pendents 
previstos en projecte.  

Posteriorment de replantejar els nivells, es procedirà al rebaix del traçat d’acord amb les 
especificacions dels plànols. La profunditat i el gruix vindrà condicionat per l’estat que es 
trobi el camí fins arribar a l’estrat consistent, per aconseguir la resistència de treball 
adequada, consolidació i estabilització previst del ferm del camí. 

En la modificació del traçat de la corba, s’ha previst una excavació amb un desmunt de 
terres que implicarà la execució d’un nou talús amb una pendent màxima de 3H:2V. 

Abans de prosseguir amb accions posteriors, es comprovarà que l’estrat d’assentament del 
camí és perfectament net i anivellat. 

Es prendrà especial cura en el rebaix del terreny en la zona de bancals que quedi a diferents 
nivells del camí. 

Sub-base i base 

En el tram de nou traçat (en la modificació de la corba) serà necessari el repàs i piconatge 
de la nova caixa de paviment prèvia a la col·locació de la base.  

Tot el tram del camí disposarà d’una base prèvia a la pavimentació final d’una capa de Tot-
u artificial de 15 cm de gruix. 

Les dimensions i característiques d’aquests són els especificats en els plànols i 
documentació tècnica adjunta.  

La bases de Tot-u es compactarà fins un pròctor modificat del 95% amb tongades d’un 
gruix no inferior a 15 cm. 

Paviment  

La capa de rodadura del nou ferm del camí, estarà formada per una mescla bituminosa en 
calent tipus AC16 Surf 50/70 D, de composició densa amb àrid granític de 16mm de tamany 
màxim i betum asfàltic de penetració, prèvia col·locació d’un reg asfàltic. 
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Segons la taula 7 de la norma 6.1-IC “Seccions de ferm”, serà necessari preveure un 
sobreample de la base amb el paviment final segons el següent: 

 

Cada capa del ferm disposarà d’una amplada (a) en la seva cara superior, igual a la de la 
capa immediatament superior (as) més la suma dels sobreamples (d) i (s). En aquest cas, 
un paviment de mescla bituminosa el valor de de (s) és 5 cm i el valor (d) també 5 cm 
aprox. 

S’haurà de preveure pendents de drenatge cap a l’exterior, cap a les vores d’un 2% com a 
mínim. 

Urbanització 

En els trams del camí on hagi un desnivell entre el bancal d’un costat amb el camí per sobre 
de 1,5 m, serà necessari la col·locació a peu del desmunt d’una rigola-cuneta de formigó 
prefabricat. Aquesta actuació serà necessària en el nou talús de la corba modificada.  

Aquesta serà del tipus R-5 bicapa, de 50x30x11 cm i es col·locarà sobre base de formigó 
en massa a peu de desmunt i rejuntada amb morter de ciment. 

S’ha previst també l’aplicació de marca de vial amb bandes longitudinals discontínua de 
color blanc amb pintura acrílica a ambdues vores del camí. 
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1.4 NORMATIVA REGULADORA 

 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 
38/99 d’Ordenació de l’Edificació i que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, 
CTE. 

En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas 
sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en 
compliment del apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació-CTE, es fa constar 
que en el projecte s’ha observat la Normativa tècnica general vigent aplicable als 
projectes d’edificació, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa 
aplicables d’aquesta memòria.  

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de 
les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 
l'obra s'observaran les mateixes. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques 
tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent 
als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE 
de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

Normativa general 

 Llei 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 

 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme (DOGC núm. 4682 de 24/07/2006) 
 

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC  núm.  1954  
de  30/09/1994,  correccions  DOGC  núm.  2005  de 30/01/1995) 

 
 CTE-SI sobre exigència bàsica SI-5 en referència al punt de la intervenció dels 

bombers 
 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat. (Capí tol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

Normativa tècnica específica: 

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

Posteriors modificacions: 
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Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres 
i Ponts. (Modificació passa a denominar-se PG-4) 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats 
articles del PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

 

 Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts 
en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 
22/1/2000). 

 
 Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats 

articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 
Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de 
contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). Ordre Circular 326/2000, de 17 de 
febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

 
 Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que 

s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. 
(BOE 6/03/2002) 

 
 Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se 

actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció 
d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

 Norma 6.1-IC “Seccions de ferm”, del Ministeri de Foment, aprovada per 
l’Ordre FOM/3460/2003 de 28 de novembre (BOE de 12 de desembre de 2003).  

 Norma 6.3-IC “Rehabilitació de ferms”, del Ministeri de Foment, aprovada 
per l’Ordre FOM/3459/2003 de 28 de novembre (BOE de 12 de desembre de 
2003).  

 Ordre circular 21/2007. ”Sobre l’ús i especificacions que han de complir els 
lligants i mescles bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics 
fora d’ús (NFU)”.  
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En aquestes vies la intensitat mitjana diària acostuma a ser relativament petita, però 
cal ressaltar que el percentatge de vehicles pesants és bastant elevat, per la qual cosa 
es condiciona la secció de ferm a disposar, segons el catàleg de la Norma 6.1-IC 
“Seccions de ferm”. 

 

1.5 SERVEIS AFECTATS 
 

No es preveu cap afectació en els serveis existents per les obres. En el cas que, per 
motius aliens a l’obra, algun d’aquests serveis en resultés afectat, la reposició anirà a 
càrrec del contractista. 

 
1.6 REPLANTEIG 
 

Prèviament al inici dels treballs s’efectuarà el replanteig de les obres. Per aquesta raó 
s’inclou en els plànols del projecte les característiques geomètriques de la intervenció, 
amb especificacions de la planta i perfil de les solucions adoptades.  

En el projecte s’adjunta plànols amb coordenades, mides i cotes relatives. 

S’aixecarà la corresponent Acta de la Comprovació del Replanteig, signada per la 
propietat, Direcció Facultativa i empresa constructora, per comprovar que hi ha 
disponibilitat del lloc lliure d’obstacles, acordant la idoneïtat del Projecte i autoritzar 
que el solar és apte per iniciar les obres. 

 
1.7 FINQUES AFECTADES PER OCUPACIÓ PÚBLICA 

Aquest projecte preveu la modificació del traçat d’un tram del camí en una corba 
situada aproximadament en el punt 300 m, amb l’objectiu de guanyar visibilitat, fer-la 
més oberta i evitar possibles topades entre usuaris que circulin en sentits oposats. 

Les finques afectades per aquesta modificació són terrenys de cultiu extensiu de 
regadiu, una d’elles plantades en part per vinya. Els terrenys estan formats per 
terrasses o bancals, amb cota ascendent en sentit Est, de tal manera que el camí a 
modificar té una diferència de nivell d’uns 2,70 m entre el punt superior del bancal i el 
nivell del camí. 

Les parts de les finques afectades per la modificació del traçat del camí, esdevindran 
públiques a través d’algun dels mecanismes assenyalats per la legislació vigent. 

La relació de finques afectades pel nou traçat és la següent:   

Parcel·la Situació Ref. cadastral Superfície 

Parcel·la A Polígon 4 parcel·la 83 

La Plana. Térmens 

25275A004000830000DH 103,20 m² 

Parcel·la B Polígon 4 parcel·la 84 

La Plana. Térmens 

25275A004000840000DW 123,49 m² 

En el plànols 05 s’identifiquen les afectacions de les finques amb la geometria i el nou 
traçat del camí. 
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1.8 DESCRIPCIÓ GRÀFICA DE LES PARCEL·LES AFECTADES 
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1.9 VALORACIÓ DELS BENS AFECTATS 

L’execució d’aquest projecte comporta l’expropiació forçosa d’una part d’unes finques, 
afectades per la modificació del traçat en un tram del camí, segons el següent: 

Finca Municipi Polígon Parcel·la Qualificació Ús principal Superfície 
afectada 

Finca A Térmens 
(La Plana) 

4 83 Rústic Conreu de 
regadiu 

103,20 m² 

Finca B Térmens 
(La Plana)  

4 84 Rústic Conreu de 
regadiu 

123,49 m² 

 

La valoració dels bens afectats es detalla en l’annex i es basa en allò que estableix el 
Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions 
de la Llei de sòl (en endavant Reglament), en especial allò establert al CAPÍTOL III 
“Valoració en situació de sòl rural”. També es té en compte la Llei de 16 de desembre 
de 1954, d’Expropiació Forçosa i l’ establert al Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (en 
endavant Llei del Sòl). 

Valoració dels sòls afectats: 
 
   Finca A: 103,20 m² x 4,7145 €/m² = 486,54 € 

         Valoració Finca A: 486,54 € 

  Finca B:   61,75 m² x 6,9509 €/m² = 429,22 € 
        61,74 m² x 2,9474 €/m² = 181,97 € 

        Valoració Finca B: 611,20 € 

Per les instal·lacions, construccions i edificacions i drets constituïts sobre o en relació 
amb ells, no es considera cap valor donat que no procedeix per aquest projecte. 
 
Segons els valors anteriors, s’estima una previsió del cost total relatiu a expropiacions 
de mil noranta-set euros amb setanta-quatre cèntims (1.097,74 €) 
corresponent en la seva totalitat al terme municipal de Térmens. 
 
Aquesta valoració no té caràcter vinculant per l’Administració. 

 
 

1.10 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La proposta escollida respon a l’arranjament i pavimentació d’un tram del camí de 
Barretpicat de Térmens. No hi ha previsió d’afectació a cap element que afecti el 
funcionament i manteniment de l’actual infraestructura.  

Per tant, la solució adoptada es justifica per una necessitat de dotar un ferm adequat 
a aquest tram del camí apte per circulació de vehicles, actuant en un indret totalment 
lliure i accessible. 
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1.11 SUPERFÍCIES 

 Tram del camí del Barretpicat 
 
  Total Superfície útil 1.500 m x 3,70 m = 5.625 m2    

  Total Superfície construïda  1.500 m x 4,00 m = 6.000 m2 

 
1.12 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I TERMINI DE GARANTIA 
 

La durada de les obres serà la que s’indiqui en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que es fixa en la seva adjudicació i en el seu defecte, les que s’indicaran en 
el Plec de Condicions de l’obra. 

Tret que es determini el contrari es considera adequat: 

Per a l’execució de les obres es preveu un termini d’execució màxim de 2 mesos. Que 
és el que resulta per al coneixement de l’administració. 

El termini de garantia és de 12 mesos des de la recepció provisional. 

 
1.13 PRESSUPOST  

 
Pressupost d’Execució Material (PEM): 81.213,63 € 

13 % Despeses generals:    10.557,77 € 

6% Benefici Industrial:      4.872,82 € 

 Total Execució contracta  96.644,22 €  

IVA 21 %:     20.295,29 € 

Total Pressupost General per Contracta (PEC):       116.939,50 € 

 
El Pressupost General per Contracta (PEC), inclòs IVA, del TOTAL de la intervenció 
ascendeix a la quantitat de:  116.939,50 € 

Cent setze mil nou-cents trenta-nou euros amb cinquanta cèntims 

  

        Balaguer, febrer de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Galiano Gràcia 
arquitecte 32992 COAC 

CARLOS GALIANO ARQUITECTURA SLP 
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APLICACIÓ DECRET 201/1994. ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ 
 
Regulació d’enderrocs i altres residus de la construcció 
 

Denominació: Arranjament i pavimentació d’un tram del camí Barretpicat 
Emplaçament: Térmens (Lleida) 
Ús: Infraestructura  

 
 
Agents 
 
Productor del residu. 
Posseïdor del residu. 
Gestor del residu. 
 
Obligacions 
 
S’observaran les obligacions del productor i posseïdor segons l’article 6. 
S’observaran les obligacions del gestor segons l’article 6. 
 
Classificació 
 
Els residus d’aquest projecte es classifiquen segons l’article 7 en: 
-de la construcció 
-de l’excavació, originats en una activitat de construcció subjecta a llicència urbanística 
municipal. 
 
Acció preventiva 
Segons el Decret 89/2010, pel que s’aprova el programa de gestió de residus de la Construcció 
de Catalunya i es regula la producció i gestió de residus de construcció i enderrocs. (DOGC 
6/7/2010) no és consideraran residus destinats a l’abandonament les terres o materials 
procedents de l’excavació que hagin de ser reutilitzats com a rebliment per la mateixa o una 
altra obra. 
 
En cas que aquestes terres s’hagin de dur a una instal· lació de reciclatge o a un abocador 
controlat, el productor (propietari dels terrenys) i el posseï dor (empresa adjudicatària) es faran 
càrrec  d’abonar  els  costos  que  s’originin  en  la  gestió  dels  residus.  En  aquest  cas  el 
responsable és l’empresa adjudicatària de les obres, i en el preus projectats està inclosa 
aquesta despesa. 
 
La quantitat de runa i terres a transportar ve definida en les partides corresponents del capí tol 
de moviment de terres, en l’apartat d’amidaments i pressupost. 
 
 
 

Balaguer, febrer de 2022 
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APLICACIÓ NCSE-02. NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORRESISTENT 
 

 

Denominació: Arranjament i pavimentació d’un tram del camí Barretpicat 
Emplaçament: Térmens (Lleida) 
Ús: Infraestructura  

 
 
 
Norma considerada     NCSE-02. Decret 997/2002 del 27-09-2002 
Tipus d’obra segons ús     De normal importància.  
Acceleració sísmica bàsica    ab = 0,04g 
Coeficient adimensional    p = (t/50) a la 0,37 = 1.30 (t=100) 
Acceleració sísmica de càlcul    p. Ab = 1,30 x 0,04 g = 0,052g 
Coeficient de contribució    1,0 
 
 
Conclusions 
 
En situacions de normal importància, en el que l’acceleració sísmica bàsica no supera 0,04g, 
essent g l’acceleració de la gravetat, com és en aquest cas, no és obligatori l’aplicació de la 
Norma Sismorresistent NCSE-02. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Balaguer, febrer de 2022 
 

  

 



   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXES TÈCNIQUES 



 

 
FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
BORDILLOS 

 
 

Rev:  0 (Nov-10)  

 

Las especificaciones que aparecen en las fichas técnicas pueden sufrir modificaciones que quedan recogidas a través de las revisiones actualizadas.  

 

NOMBRE COMERCIAL:  RIGOLA CUNETA DE 30 (50x30x11 cm) 
 
CLASIFICACIÓN:  RIGOLA RECTO-DC-11x30-B-T-I 
 
NORMA DE REFERENCIA:  UNE-EN 1340:2003 / UNE 127.340  
 
USOS PREVISTOS:  rigola 
 

DIMENSIONES 
 Longitud Anchura Altura 

Nominal (mm) 500 300 110 
Real (mm) 500 300 110 
Tolerancia (mm) + 10 + 10 + 6 
Planeidad (mm) + 2.5 
Rectitud (mm) + 2.5 
Espesor doble capa (mm) > 4  
 

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 
Absorción de agua Promedio < 6%  (Clase 2:  B) 
Resistencia a flexión Característica  > 5 MPa  (Clase 2 : T) Valor individual > 4.0 MPa (Cl. 2:T) 
Resistencia al desgaste por abrasión < 20 mm  (Clase 4:  I) 
Durabilidad Satisfactorio 
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento Satisfactorio 
Reacción al fuego Clase A1 
Comportamiento frente a fuego externo Satisfactorio 
Conductividad térmica No relevante 
Emisión amianto  No contiene 
 

ASPECTOS VISUALES 
Apariencia Sin grietas, exfoliaciones ni delaminaciones 
Textura superficial Doble capa realizada con arena de sílice resistente a la abrasión 
       
        
 
 
 
   
   
 
 
      
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Peso bordillo / m.l. / palet 34 kgs/ud 68 kgs/m.l. 1456 kgs/palet 
Uds / m.l.  palet 42 uds / palet 21 m.l. / palet 
Embalaje Palet normalmente usado 1050x1050 mm  
 
Elemento recto prefabricado de hormigón bicapa, constituido por un núcleo de hormigón en masa y una doble capa hecha con 
arena de sílice en su cara vista, diseñado para ir adosado a los bordillos rectos de calzada con objeto de facilitar el drenaje 
superficial y encintar la capa de rodadura de la calzada. 
 

Doble capa

Nucleo de Hormigón

300

110

2020
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT  
A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
 
 
DADES BÀSIQUES 

Objecte d’aquest Estudi de Seguretat i Salut 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut desenvolupa la problemàtica específica de 
seguretat del “Projecte d’arranjament i pavimentació d’un tram del camí Barretpicat de 
Térmens”, elaborat per Estudi CARLOS GALIANO ARQUITECTURA SLP i es redacta 
d'acord amb allò que disposa el Reial decret 337/2010, de 19 de març, per el es 
modifica el Real Decret 39/1997, de 17 de gener, amb el que s’aprova el Reglament de 
Serveis de Prevenció; el Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost, amb el que es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de subcontractació al sector 
de la construcció i el real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, amb el que s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

Tipus d’obra 

Arranjament i pavimentació d’un tram del camí Barretpicat 

Emplaçament 

Camí Barretpicat 
25670  Térmens – Lleida- 

Promotor 

Nom:  AJUNTAMENT DE TÉRMENS 
Adreça : Plaça de Catalunya, 1. 
Població: 25670 Térmens – Lleida- 
CIF:  P2527500I 

Arquitecte autor del Projecte d’Execució 

Nom: Carlos Galiano Gràcia 
Titulació: Arquitecte superior 
Col·legi: 32992. COAC, demarcació de Lleida 

Arquitecte redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Nom: Carlos Galiano Gràcia 
Titulació: Arquitecte superior 
Col·legi: 32992. COAC, demarcació de Lleida 
Societat:  CARLOS GALIANO ARQUITECTURA SLP 
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DADES TÈCNIQUES DE L’OBRA 

 
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 

Agrari  
 
Instal·lacions de serveis pública, tant vistes com soterrades 

- 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres consisteixen en Arranjament i pavimentació d’un tram del camí Barretpicat 
de Térmens. El camí existent té una amplada mitja de 3,7 m, amb el present projecte 
es pretén ampliar- la fins a 6 m i renovar la pavimentació. La longitud del tram del camí 
on s’actua és de 1.500m. 

Afectació dels serveis i xarxes existents: Les obres no afectaran cap servei dels existent. 

Afectació de terrenys particulars: Les finques afectades per la modificació del traçat del 
camí són terres de regadiu per fruiters, camps i horts. Les parts de les finques afectades 
per l’ampliació del camí s’adquiriran per algun del mitjans assenyalats en la normativa 
vigent. 

Els capítols a tenir en compte en el present estudi bàsic de seguretat són els següents: 

- Moviment de terres 

- Paviments 

 
PROCÉS CONSTRUCTIU 

Es començarà amb l’explanació i l’esbrossada del terreny, fins deixar-lo net de residus 
i brosses. Es procedirà al rebaix del terreny en la zona de la modificació del traçat i  
reomplert de terres en la base del camí, s’estendrà la base d’àrids reciclats o tot-ú 
artificial en tongades de 10 cm de gruix per poder-lo compactar, amb acabat de 
piconadora mecànica. En la caixa de vial es formarà la base i després del piconat es 
podrà executar el paviment de la calçada. Entre el terreny natural agrícola i el 
terraplenat es col·locarà una rigola cuneta de formigó prefabricat. 

 
MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

S’hauran de preveure els riscos d’esllavissament, caiguda de persones, terres, materials 
i objectes, amb sistemes d’estrebament, talussos, etc. També s’haurà de preveure la 
possibilitat d’inundació per aigua, i si hi han emanacions nocives, caldrà prendre 
mesures per mantenir la respiració en condicions saludables. 

Les acumulacions de terres i runes es mantindran apartades de les excavacions per 
evitar la caiguda a l’excavació o esllevissada dels terrenys. 

 
INSTAL.LACIONS DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA I ALTRES SERVEIS 

S’hauran de localitzar i senyalitzar totes les instal·lacions existents en el sector i 
properes al mateix que puguin resultar afectades. 
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CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 

L’execució dels treballs es durà a terme en l’àmbit establert en el projecte d’execució. 
Es senyalitzaran les obres i es desviarà el trànsit. 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El pressupost d’execució material del Projecte és de 81.213,63 € +IVA 
 
ACCÉS A LES OBRES 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tan sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. 
S’exceptuen, però, ateses les característiques de l’obre, aquelles persones de pas i, per 
tant, s’haurà de garantir la correcta senyalització per evitar accidents. 

 
TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es preveu una durada d’execució dels treballs de 2 mesos. 
 
NOMBRE DE TREBALLADORS 

Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 6 treballadors. 
 

 

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

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

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

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

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

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

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

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

 

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

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

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

 La recollida dels materials perillosos utilitzats 

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

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

 

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

 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 

 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT                                            ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ BARRETPICAT 

Carlos Galiano Gràcia. arquitecte 32992 COAC 
 

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

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

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

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

 

Identificació dels riscos 

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

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

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mitjans i 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 
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 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

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

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

Enderrocs 

 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Projecció de partícules durant els treballs 

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

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Fallida de l'estructura 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

 Cops i ensopegades  

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
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 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments 

 Interferències amb Instal-lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Projecció de partícules durant els treballs 

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

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Fallides d'encofrats 

 Fallides de recalçaments 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Bolcada de piles de material 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

Estructura 

 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Projecció de partícules durant els treballs 

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

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Fallides d'encofrats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

 Riscos derivats de l'accés a les plantes 

 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

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) 

 

Coberta 

 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Projecció de partícules durant els treballs 

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

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Caigudes de pals i antenes 

 Bolcada de piles de material 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

Revestiments i acabats 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Projecció de partícules durant els treballs 
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 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de material 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

Instal·lacions 

 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

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

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Sobresforços per postures incorrectes 

 Caigudes de pals i antenes 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

 

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

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

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

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

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

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

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

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

 

Informació 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les 
seves tasques. 

Formació 

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a 
l’obra. 

Medicina preventiva i primers auxilis 

Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari. 

La  farmaciola  es  revisarà  mensualment  i  es  farà  reposició  immediata  del  material 
consumit. S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels 
diversos centres  mèdics  (serveis  propis,  mútues  patronals,  mutualitats  laborals,  
ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas,   portar el possible accidentat perquè 
rebi un tractament ràpid i efectiu. 

Reconeixement mèdic 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixement mèdic, 
que es repetirà cada any. 

PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb els vials 
d’accés, i s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
col·locant una tanca i les indicacions necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

 La circulació de la maquinària prop de l’obra 
 La interferència de feines i operacions 
 La circulació dels vehicles prop de l’obra 
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PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l'article 7 del Reials Decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i 
salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut en l'execució de l'obra. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reials 
Decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives 
que els semblin oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el 
contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la comunicació 
d'obertura del centre de treball, com és preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de 
l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar 
aquest estudi de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador. 

 

LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase 
d'execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat 
de control de compiment. 

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de 
Treball de Lleida dins el termini de 24 hores. 

 

PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per 
l’obra el casc de seguretat. 

En cas d’algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del 
contractista  realitzarà  una  investigació  tècnica  de  les  causes  de  tipus  humà  i  de 

condicions de treball que han possibilitat l’accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa de l’obra, on s’especificarà: 

Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. Hora,  dia  i  
lloc  de  l’accident;  descripció  de  l’accident;  causes  de  tipus personal. 

Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. Dates límits de 
realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l’accident com a molt tard. 
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La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informe o exigir 
l’adopció de mesures complementàries no indicades a l’informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció 
a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de 
complir-les. 

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d’obra. 

En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 

La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o 
bé les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi 
l’operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors 
i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les picoles de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l’electricista de l’obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

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

 Senyalització de les zones de perill 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 
de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

 Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

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

 Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

 Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

 Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

 Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

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

 Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases 

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

 Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
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 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 

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual 

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

 Utilització de calçat de seguretat. 

 Utilització de casc homologat. 

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria. 

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

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

 Utilització de mandils 

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

 

Mesures de protecció a tercers 

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

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

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

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

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

  

Primers auxilis 

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

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

 

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu 
cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures 
preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 

A tals efectes, el pressupost de l'estudi bàsic de seguretat i salut ha d'anar incorporat al 
pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la 
correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat 
i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista 
en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica 
convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells 
de protecció continguts en l'estudi. 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori 
un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte 
d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

 

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, 
desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en 
funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes 
de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de 
l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures  alternatives  de  prevenció  inclouran  
la  seva  valoració  econòmica,  que  no  podrà implicar disminució de l'import total, d'acord 
amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta 
circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra. 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
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El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la 
seva aprovació a l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra. 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen 
en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa. 

Els  contractistes  i  els  subcontractistes  dels  coordinadors,  de  la  direcció  facultativa  i  
del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
subcontratctistes. 

 

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat 
i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. 
Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions públiques ho facilitarà l'oficina de 
supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la 
designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, que podran fer 
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, 
la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una 
còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 

Igualment  hauran  de  notificar  les  anotacions  en  el  llibre  al  contractista  afectat  i  als 
representants dels treballadors d'aquest. 

 

Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 

En  les  obres  incloses  en  l'àmbit  d'aplicació  del  present  Reial  Decret,  el  promotor  
haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 

L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en 
l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari. 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
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L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure 
el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97. 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en 
les Administracions públiques competents. 
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SEGURETAT  I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

Relació de normes i reglaments aplicables 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Data d'actualització: 12/05/1998 

 

Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 

 

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 

 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98) 

 

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

  

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 
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RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

 

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 

 

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

 

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 
de Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 
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O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto 

 

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo 

 

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
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Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores  

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

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

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

Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 

 

 

  

        Balaguer, febrer de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Galiano Gràcia 
arquitecte 32992 COAC 

CARLOS GALIANO ARQUITECTURA SLP 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS  

Condicions d'índole tècnica. 

El conjunt dels treballs diversos que s'hauran de realitzar per enllestir en les condicions 
requerides l'obra de referència així com els materials que hauran d'emprar-se en 
harmonia amb els documents del Projecte redactat, compliran les condicions establertes 
per cadascun d'aquests materials i treballs en el Plec de Condicions Tècniques de 
l'Edificació de la Direcció General d'Arquitectura 1.960, així com el "Plec de Condicions 
Tècniques Generals" per obres d'urbanització del "Institut Català del Sòl". 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que 
hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva 
col·locació a l'obra i les que hauran de manar i l'execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i obres accessòries i dependents. Per qualsevol tipus d'especificació no 
inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa vigent. 

Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 

 

CAPÍTOL I 

 

1. CONDICIONS GENERALS 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's 
l'esmentat Document. 

 

1.1 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

El Projecte consta dels següents documents: 

- Document nº 1: Memòria i annexes 

- Document nº 2: Plànols 

- Document nº 3: Plec de Condicions Facultatives 

- Document nº 4: Pressupost 

- Document nº 5: Estudi bàsic de Seguretat i Salut 

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són 
d'obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, 
en cas de licitació sota pressupost, són: 

- Plànols. 

- Plec de Condicions 

- Quadre de preus (Pressupost descompost per partides). 

- Pressupost total. 
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La resta de Documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria, amb tots els seus Annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a compliment 
d'informació 

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

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions de 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com, per exemple, 
preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de llosetes, préstecs o 
abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explotació de 
preus, etc.), llevat que aquestes dades apareixen en algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius del Projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, 
preval el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós 

documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del 
Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents, i aquestes 
tinguin preu al Contracte. 

 

1.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El  Contractista  designarà  el  seu  "Delegat  d'obra",  en  les  condicions  que  
determinen  les clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la 
Contractació d'obres de l'Estat. 

En relació a "l'Oficina d'Obra" i "Llibre d'ordres", hom es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El 
Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic, que es va comprometre 
dedicar a la licitació. 

El personal del Contractista col·laborarà amb el Director, i la Direcció, pel normal 
acompliment de les seves funcions. 

 

1.3. ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 

Així mateix, s'acomplirà els requisits vigents per al magatzematge i la utilització 
d'explosius, carburants,  prevenció  d'incendis,  etc.  i  s'ajustarà  a  l'assenyalat  al  Codi  
de  Circulació, Reglament de la Policia i conservació de Carreteres, Reglament 
electrotècnic de baixa tensió, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació en 
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aquells treballs que, directa o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del 
Contracte. 

 

1.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del "Reglament General de Contractació de 
l'Estat i la clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats 
fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El 
Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, 
llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligant, 
fums, etc., i serà responsable dels damnats i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta 
finalitzi, les servituds afectades, conforme estableixi la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de 
Clàusules Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris 
per a tal fi. 

 

1.5. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes, que s'anomenen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions 
Tècniques Particulars o al 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 mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes, etc. 

- Despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

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

 -Despeses    de    muntatge,    conservació    i    retirada    d'instal·lacions    pel 
subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així 
com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a 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 de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que 
corresponen a Expropiacions i Serveis afectats. 

-   Despeses   ocasionades   pel   subministrament   i   col·locació   dels   cartells 

anunciadors d'obra. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats. 
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1.6. REPLANTEIG DE LES OBRES 

El  Contractista  realitzarà  tots  els  replantejaments  parcials  que  siguin  necessaris  per  
a  la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. També 
haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall, que la Direcció consideri 
necessaris per a l'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els 
materials, equips i mà d'obra, necessaris per a aquests treballs, aniran a càrrec del 
Contractista. 

 

1.7. MATERIALS 

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

Administratives Generals", caldrà observar les següents prescripcions: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el 
Contractista haurà d'utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat 
d’autorització explícita del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de 
l'Administració, canviar aquell origen o procedència,  hom  es  regirà  pel  que  es  
disposa  a  la  clàusula  60  del  "Plec  de  Clàusules Administratives Generals". 

Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als 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, al seu càrrec, i l'autorització per a l'ús de préstecs, anant, també, 
al seu compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb la 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 ni utilitzats a l'obra materials la qual procedència no 
hagi estat aprovada pel Director. 

 

1.8. 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 al tràfic 
general i als accessos dels confrontants, d'acord amb el que es defineix al Projecte o amb 
les instruccions que rebi de la Direcció. 

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
acompliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades 
que per tal motiu figurin al Pressupost o, en cas de que no hi siguin, valorades segons els 
preus de Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les 
obres, a criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència 
del Contractista facilitar o accelerar l'execució de les obres. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels 
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materials, per a accessos i circulació del personal de l'Administració, o per a visites d'obra. 
Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en 
bones condicions de circulació. 

La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec 
del Contractista. 

 

1.9. ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d'abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec 
del Contractista. 

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesis 
feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexes de la Memòria, ni l'omissió 
en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, serà causa suficient 
per a al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir, que la 
unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, 
sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a 
l'abocador. 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material 
obtingut de l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a 
terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no acomplir les 
condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a 
abocadors sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a 
incrementar el preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material 
procedent de préstecs. 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, 
amb la condició de que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament i 
sempre i quan es compleixi el Decret 201/1994 sobre regulació d’enderrocs. Les despeses 
de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per 
considerar-se incloses als preus unitaris. 

 

1.10. EXPLOSIUS 

L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb 
les instruccions que figurin al Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 

Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos, llicències per a la utilització 
d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos 
comportin. 

El Contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes existents en 
matèria d'explosius i d'execució de voladures. 

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri 

perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no allibera al Contractista de la 
responsabilitat dels damnats causats. 

El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per a advertir al públic del 
seu treball  amb  explosius.  Llur  emplaçament  i  estat  de  conservació  garantiran,  en  
qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. 
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En tot cas, el Contractista serà responsable dels damnats que es derivin de la utilització 
d'explosius. 

 

1.11. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals". A tal efecte, també es consideraran 
servituds relacionades amb el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides als 
Plànols del Projecte. 

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

Malgrat tot, el Contractista 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 li seran abonats, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a 
l'efecte al Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre nº 1. En 
llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 

 

1.12. PREUS UNITARIS 

El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus nº 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus nº 1 inclouen 
sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual: 
subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, 
manipulació i utilització de tots els materials 

emprats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, 
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, 
necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura al 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 a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus. A l'encapçalament d'ambdós 
Quadres de Preus pot figurar una advertència a l'efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent Annex de 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 i distàncies de transport, número i tipus d'operacions 
necessàries per a completar la  unitat  d'obra;  dosificació,  quantitat  de  materials,  
proporció  de  diferents  components  o diferents preus auxiliars, etc.). 

Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del 
preu unitari, i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, 
que figura als 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 
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operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat 
d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es 
consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

 

1.13. PARTIDES ALÇADES 

Les partides alçades que figuren com de "pagament íntegre" a 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 l'estipulat a la clàusula 52 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, al càlcul de la 
seva oferta  econòmica,  les  despeses  corresponents  a  pagaments  per  Administració,  
ja  que s'abonarà únicament l'import de les factures. 

 

1.14. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció 
Provisional, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, 
es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra 
principal, balissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament 
General de Contractació de l'Estat. 

 

1.15. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, 
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte 
estat de funcionament. 

L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix Contracte 
(obra principal, balissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal·lacions electròniques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà del que es disposa a la 
clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la 
recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 
Contractista. 

També 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, al càlcul de les 
seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions 
esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
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1.16. DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran 
d'aplicació les disposicions següents, o substitutòries de les mateixes: 

•  Ley 30/2007 Contratos del sector público, de 30 de octubre. 

•  Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAG). Decreto 3854/1970. 

•  EHE-08: Instrucción de hormigón estructural. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio 
de 2008. 

•  Pliego general de condiciones técnicas. Dirección generals de arquitectura. O. 4/6/73 
(BOE: 13 a 16, 18 a 23 i 25 i 26/6/73) 

•  RC-08 Instrucción para la recepción de cementos. Real decreto 956/2008, de 6 de 
junio. 

•  Reial Decret 105/2008 , de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió de 
residus de la construcció i enderroc 

•  Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 

Intervenció dels bombers (BOE 28/03/2006) 

•  Decret  241/1994  sobre condicionants  urbanístics i  de  protecció  contra  incendis  en  
els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, 
correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

•  Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 
de 4/12/1991) 

•  Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 
2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 
de 28/04/1995) 

•  Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 

•  Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3- 
IC:Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 
12/12/2003) 

•  Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
“Drenaje superficial” (BOE 17/09/1990) 

•  UNE-EN-124  1995.  Dispositivos  de  cubrimiento  y  de  cierre  para  zonas  de  
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de 
tipo, marcado, control de calidad. 

•  Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
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Posteriors modificacions: 

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. Ordre Circular 295/87 T 

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 

(Modificació pasa a denominar-se PG-4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. Ordre Circular 299/89. 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del 

PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 

Ordre  Ministerial  FOM  1382/2002,  de  16  de  maig,  per  la  que  se  actualitzen 

determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres  i  ponts  relatius  a  la  construcció  d’explanacions,  drenatges  i  fonaments 
(BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec 
de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i 
paviments. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 

 

1.17. EXISTÈNCIA DE TRÀFIC DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de 
les Obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin 
mínimes, i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense 
que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. 
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Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de 
servei esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment 
podran ser objecte de reclamació. En cas de que l'anterior impliqui la necessitat 
d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la 
Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, 
com en l'apartat anterior. 

 

1.18. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les 
Obres, sigui possible realitzar treballs de Jardineria, Obres Complementàries, com poden 
ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el 
Contractista, acomplirà les ordres de la Direcció, referents a l'execució de les obres, per a 
fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades 
unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endreçar 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 del Contracte, 
i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 

 

1.19. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el 
Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs, 
de manera que s'eviti la possible interferència i risc de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietaris de 
Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà 
les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses als preus 
unitaris, i no podran ser objecte de reclamació. 

 

1.20. DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades 
que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar 
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera 
d'executar els treballs per no fer-los malbé, i assenyalar aquells, que, en darrer terme, 
consideri necessari modificar. 

Si l'Arquitecte Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran 
mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el 
Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 
corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les 
factures. 

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
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1.21. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de 
les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a 
d'altres persones  o  Entitats.  En  conseqüència,  el  constructor  assumirà  totes  les  
responsabilitats annexes a l'acompliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de 
Gener de 1990, i disposicions posteriors, està també obligat a donar acompliment al 
Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat a les obres de construcció. 

Serà obligació del Constructor la Contractació de l'assegurança contra el risc per 
incapacitat permanent o mort dels seus obrers, a la "Caja Nacional del Seguro de 
Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del "Ministerio del Trabajo" del dia 18 de 
Juny de 1942 o departament equivalent en el seu moment. 

 

1.22. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abocar-los, d'acord 
amb el Quadre de Preus nº 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment 
acabades. 

Al 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 executada en relació a la resta d'obra realitzada, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. 

L'ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser 
objecte de reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos 
als preus del Contracte. 

Els  materials  i  operacions  esmentats  són  els  considerats  com  a  necessaris  i  
d'obligat acompliment en la normativa relacionada a l'apartat 1.16. 

 

1.23. CONTROL D'UNITATS D'OBRA 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de 
qualitat de les unitats d'obra, segons esquema aprovat per l'I.C.S., escollint el que sigui 
més adient per a les condicions de l'obra. 

L'import, fins al 1% del Pressupost de Contracta, correrà a càrrec del Contractista, segons 
la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres 
de l'Estat. La resta, si s'escau, serà abonada per l'Institut Català del Sòl. 

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de 
funcionament: 

1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que 
s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres  i  
a  l'Empresa  Constructora.  En  cas  de  resultats  negatius,  s'anticiparà telefònicament, 
a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS D’OBRES D’URBANITZACIÓ 
 
 
Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió 
o contenidor, en el seu cas 
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de 
l'obra 
- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Buidada de soterrani i càrrega sobre camió o contenidor 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Esbrossada del terreny 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavació per mètodes arqueológics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interés apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topográfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb 
màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 



PLEC DE CONDICIONS                                             ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ D’UM TRAM DEL CAMÍ BARRETPICAT  

Carlos Galiano Gràcia. arquitecte 32992 COAC 

 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, 
etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 
lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el 
mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi acceptat 
com a útils. 
 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus 
de problema de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig: ± 100 mm 
     - Nivells: ± 50 mm 
     - Planor: ± 40 mm/m 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o 
camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig: ± 50 mm 
     - Planor: ± 20 mm/m 
     - Amplària: ± 50 mm 
     - Nivells: + 10 mm 
     : - 50 mm 
 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
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L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
Les terres que determini la D.F. s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
     - Amplària: >= 4,5 m 
- Pendent: 
          - Trams rectes: <= 12% 
          - Corbes: <= 8% 
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivells: ± 100 mm 
     - Aplomat o talús: ± 2° 
- Dimensions: 
          - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu: ± 300 mm 
          - Buidada de soterrani : ± 200 mm 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini 
el director de les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la D.F. 
 
EXCAVACIÓ: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 
- Confeccionar el resgistre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del 
jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una 
cota zero determinada respecte el nivell del mar 
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
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- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels 
detalls significatius del jaciment 
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines 
fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la seva base. 
 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de 
la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre 
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 
teòrics assenyalats als plànols , amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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CAPÍTOL II 

UNITATS D’OBRA CIVIL 

 
Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes 
existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 
     - Planor: ± 20 mm/m 
     - Nivells: ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.F. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb 

granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % 
de l'assaig marshall 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la 
mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix de cada capa: >= 80% del gruix teòric 
     - Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric 
     - Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm 
     - Nivell de les altres capes: ± 15 mm 
     - Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m 
     - Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m 
     - Regularitat superficial de la capa de rodadura: <= 5 dm2/hm 
     - Regularitat superficial de les altres capes: <= 10 dm2/hm 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot 
tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa 
i amb la major continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 
70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari 
amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
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La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contígua 
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de 
la fórmula de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que 
quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la 
de la fórmula de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar 
una càrrega. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. 
Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la 
zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els 
seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus 
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de 
compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 
5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 
adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts 
transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els 
recolzaments necessaris per al corró. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, 
a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment 
construïda d'acord amb les seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos 
següents:  el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat 
mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 
del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en 
calent. 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 Enderroc de tancaments i diversos 

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 

1 NETEJA DEL TERRENY 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 

3 REBLERTS I TERRAPLENS 

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

5 TRANSPORT DE TERRES 

SISTEMA ESTRUCTURA 

SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA SOLERES 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 
2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en 
funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de 
desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives 
Europees.  

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. 
Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui 
els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, 
els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan 
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives 
Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, 
si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les 
seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  
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Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte 
o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

  

Sobre l’execució.  

Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les 
bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la 
legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del 
CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. 
A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat 
que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin 
les entitats de control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i 
sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 

Sobre el control de l’obra acabada. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que 
puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en 
el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions 
tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de 
les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions 
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos 
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 

 

SUBSISTEMA ENDERROCS 

 

1 CONDICIONS GENERALS 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat 
que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la 
retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició 
de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la 
seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de 
l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o 
prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la 
utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials 
combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per 
qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada 
modalitat. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, 
de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 
07.01.1987. 
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UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en 
obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de 
revestiments d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions 
manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna 
imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, 
dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió 
que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, 
dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles 
llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les 
causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de 
poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es 
desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió 
elèctrica mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i 
simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en 
el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de 
desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació 
entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a 
una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen 
els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar 
formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de 
diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser 
enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es 
superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els 
taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una 
obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a 
armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran 
projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a 
enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de 
l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de 
conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació 
d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que 
no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de 
l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
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Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o 
animals (portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses 
d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de 
combustible.  

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun 
esfondrament.  

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran 
arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de 
l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis 
confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; 
Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o 
viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; 
Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels 
accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, 
canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de 
les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant 
lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar 
excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb 
baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic 
material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les 
condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa 
aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 
enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, 
deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden 
lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els 
elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants 
d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials 
que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà 
d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els 
materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de 
construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma 
simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol 
element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en 
quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. 
Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o 
mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat 
dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran 
apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves 
existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures 
hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i 
transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es 
suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així 
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mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals 
sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es 
desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de 
ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti 
manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en 
cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència 
dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti 
al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de 
tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es 
puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon 
forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La 
caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no 
desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament 
controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el 
foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en 
aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi 
vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, 
apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació 
d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran 
ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per 
l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o 
plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat 
dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici 
que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també 
s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents 
mesures de seguretat i protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: 
Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les 
canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents 
amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera 
estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte 
indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de 
l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des 
d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 
6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a 
la descàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa 
relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es 
netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
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Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de 
l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor 
Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de 
transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o 
sorolls durant el seu trasllat. 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 
possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar 
l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per 
elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de 
clavegueró...  

  

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 

Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels 
baixants, per prevenir possibles obturacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest 
capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte 
d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no 
s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a 
terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització 
dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 

Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans 
d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; 
també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no 
coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els 
envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels 
envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els 
bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic 
(enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les 
circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada 
posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del 
centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No 
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es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada 
superior a vint vegades el seu gruix. 

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi 
d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en 
plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En 
general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i 
aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals 
permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o 
no aprofitable, així com l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, 
per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es 
puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació  

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, 
de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitable Terra vegetal Subproductes forestals  

Execució 
Condicions prèvies. La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials 
objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades 
que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execució Execució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i 
retirada s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, 
d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que 
s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es 
procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan 
sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures 
pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a 
protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar 
barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el 
particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i 
netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts 
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no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als 
ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de 
dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat 
hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es 
transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de 
valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el 
que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament  

m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i 
altres materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les 
possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., 
sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà 
visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs 
en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el 
contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on 
hauran d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o 
definitives. 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 

Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  

Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts 
baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi 
d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 

  

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 

  

Components 

Terres de préstec o pròpies. 

Característiques tècniques mínimes 

En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs 
necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions 
tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les 
construccions annexes. 

Control i acceptació 

A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni 
contaminant, ni amb restes vegetals.  



PLEC DE CONDICIONS                                                                      ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ D’UM TRAM DEL CAMÍ BARRETPICAT  

Carlos Galiano Gràcia. arquitecte 32992 COAC 
 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, 
refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, 
en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 

Fases d’execució 

Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La 
unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, 
així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de 
retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  

Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  

Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 

  

Amidament i abonament 

m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs 
d’excavació. 

m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs 
d’excavació. 

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin 
fixat en aquesta D.T. 

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les 
operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  

S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 
consolidades. 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants 
dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense 
que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense increment de cost. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: 
instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament 
d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i 
amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., 
així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el 
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preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant 
necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant 
el mateix preu definit per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol 
tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el 
concepte d'excavació tot tipus de terreny. 

 

3 REBLERTS I TERRAPLENS  

Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten 
forats i talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.  

Les diferents capes o zones que els componen són: 

Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 

Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 

Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 

  

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
O. 28.09.1989. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 

  

Components 

Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar 
segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. 
, en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del 
obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, 
segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, 
segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; 
per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

 

Execució 

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de 
discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de 
tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la 
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D.F. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà 
aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap 
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, 
per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la 
tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció 
del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 

Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 

  

Amidament i abonament 

m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils 
presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, 
en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, 
compactació i transport. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 
preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta 
d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o 
constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les 
zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls 
seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 

Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, 
s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  

  

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les 
rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
O. 28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
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Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 

Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de 
l’excavació. 

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, 
etc. 

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar 
segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. 
, en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del 
obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, 
segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, 
segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; 
per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

  

Execució 

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general 
de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 

La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques 
del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient 
profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus 
de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic 
definit d'excavació. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny 
posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

  

Amidament i abonament 

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de 
tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de 
tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció 
dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les 
excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin 
necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà 
autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, 
però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació 
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apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs 
s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense 
que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per 
qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en 
el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 

  

5 TRANSPORT DE TERRES  

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es 
generen durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials 
sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, 
de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto. RD 108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions 
en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 
25%. Excavacions en roca: 25%. 

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els 
transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el 
material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Amidament i abonament 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador. 
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SUBSISTEMA SOLERES 

Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a 
base per  un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, 
impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. 
Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un 
tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base 
d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està indicat 
(garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó 
lleuger i les soleres alleugerides. 

Normes d’aplicació 

Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 
259/2003. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, 
Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 

Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-
91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 

  

Components 

Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i 
material de juntes. 

Característiques tècniques mínimes 

Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 

Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 

Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de 
ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les 
aigües potables i les tradicionalment usades.  

Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les 
condicions en referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la 
Instrucció de formigó estructural EHE. 

Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges 
superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de 
matxucat, etc... Arquetes de formigó. 

Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de 
contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
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Execució 

Condicions prèvies 

S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte 
amb la superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat 
com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de 
materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada 
per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació 
exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense 
alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la 
segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran 
punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es 
disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se 
abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El 
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

Fases d’execució 

Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el 
terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de 
polietilè sobre la sub-base. 

Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu 
gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una 
malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el 
rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 

Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran 
elements separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol 
element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant 
caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció 
cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària 
≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 
30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements 
constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè 
expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-
los coincidir amb els junts de retracció. 

Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que 
es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència 
prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 
15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 
h següents a la seva formació. 

Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada 
sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de 
polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a 
qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilització posterior, en el terreny situat sota el sòl i, 
quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de 
bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de 
murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el 
terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar 
d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues 
bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de 
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recollida per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui 
permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 

Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 

Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la 
solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 

Control i acceptació 

Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semi pesada i 
85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà 
irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions 
superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per 
encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de 
portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. 
Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o 
+1,50 cm respecte a l'especificat. 

  

Amidament i abonament 

m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs 
neteja i compactat de terreny.  

ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 

m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², 
es dedueix el 100%. 

  

 
 
 
 
 

        Balaguer, febrer de 2022 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



        AMIDAMENTS I PRESSUPOST

CAPÍTOL 01                      ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

1.01 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans

mecànics (retroexcavadora). Comprèn el reperfilat de

terres del camí existent, esbrossada de les vores per

guanyar amplada i tots els treballs necessaris per retirar

de la zona d'actuació, petites plantes, matolls, brossa o

qualsevol altre material existent i càrrega mecànica del

material resultant sobre camió.

uts. llargada amplada alçada

camí 1 1.500,00 4,00 6.000,00

Total amidament 6.000,00

Amidament Preu Import

6.000,00 0,70 € 4.200,00 €

1.02 m3 Excavació per a desmunt de terreny fins arribar a la

inclinació i rasant prevista, en terreny compacte (SPT 20-

50), realitzada amb mitjans mecànics (retroexcavadora) i

càrrega mecànica sobre camió.

uts. llargada amplada alçada

excavació corba 2 22,90 1,50 2,70 185,49

2 9,80 2,90 2,70 153,47

1 21,40 4,50 2,70 260,01

Total amidament 598,97

Amidament Preu Import

598,97 5,15 € 3.084,69 €

1.03 m2 Estabilització de talús mitjançant projecció de via humida i

compactació amb pala de retroexcavadora.

uts. llargada amplada alçada

excavació corba 1 86,00 3,50 301,00

Total amidament 301,00

Amidament Preu Import

301,00 2,70 € 812,70 €

1.04 m3 Subministre i estesa de TOT-U artificial per a formació de

base.

uts. llargada amplada alçada

camí 1 1.500,00 4,00 0,15 900,00

Total amidament 900,00

Amidament Preu Import

900,00 13,80 € 12.420,00 €

PROJECTE: ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ BARRETPICAT DE TÉRMENS

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

TÉRMENS - LLEIDA-



        AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PROJECTE: ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ BARRETPICAT DE TÉRMENS

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

TÉRMENS - LLEIDA-

1.05 m3 Repàs i piconatge amb mitjans mecànics de TOT-U

artificial, en tongades de fins a 15 cm com a màxim amb

safata vibrant manual, amb una compactació de 98% del

PM.

uts. llargada amplada alçada

camí 1 1.500,00 4,00 0,15 900,00

Total amidament 900,00

Amidament Preu Import

900,00 8,40 € 7.560,00 €

1.06 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una

compactació del 95% del PM.

uts. llargada amplada alçada

corba 2 22,90 1,50 68,70

2 9,80 2,90 56,84

1 21,40 4,50 96,30

Total amidament 221,84

Amidament Preu Import

221,84 2,80 € 621,15 €

TOTAL IMPORT CAPÍTOL 1 28.698,54 €



        AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PROJECTE: ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ BARRETPICAT DE TÉRMENS

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

TÉRMENS - LLEIDA-

CAPÍTOL 02                      TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS

2.01 m3 Transport de residus (terres d'excavació) a instal.lació

autoritzada per l'Ajuntament per a gestió de terres, amb

camió de 7T i temps d'espera per a lacàrrega a màquina,

amb un recorregut fins a 5 km.

uts. llargada amplada alçada

excavació corba 2 22,90 1,50 2,70 185,49

2 9,80 2,90 2,70 153,47

1 21,40 4,50 2,70 260,01

Total amidament 598,97

Amidament Preu Import

598,97 3,40 € 2.036,49 €

TOTAL IMPORT CAPÍTOL 2 2.036,49 €



        AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST

TÉRMENS - LLEIDA-

CAPÍTOL 03                     PAVIMENTS

3.01 m3 Reg d'imprimació amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa en

catiònica C50BF4IMP, amb un 50% de betum asfàltic com

lligant i aditiu fluidificant.

uts. llargada amplada alçada

camí 1 1.500,00 3,70 5.550,00

Total amidament 5.550,00

Amidament Preu Import

5.550,00 0,40 € 2.220,00 €

3.02 m2 Capa de 5 cm de gruix mig de mescla bituminosa en calent

tipus AC16 Surf 50/70 D, per a capa de rodadura, de

composició densa amb àrid granític de 16 mm de tamany

màxim i betum asfàltic de penetració, col·locat sobre capa

de tot-u artificial compactat.

uts. llargada amplada alçada

camí 1 1.500,00 3,70 5.550,00

Total amidament 5.550,00

Amidament Preu Import

5.550,00 7,21 € 40.015,50 €

TOTAL IMPORT CAPÍTOL 3 42.235,50 €



        AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PROJECTE: ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ BARRETPICAT DE TÉRMENS

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

TÉRMENS - LLEIDA-

CAPÍTOL 04                      URBANITZACIÓ

4.01 ml Rigola cuneta recta de formigó prefabricat tipus R-5,

bicapa, de 50x30x11 cm, amb cara superior arrodonida,

segons UNE 127340, classe resistent a l'abrasió 4:I i classe

resistent a flexió T (R>5 MPa) segons UNE-EN 1340,

col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-

20/P/20 abocat des de camió i rejuntada amb morter.

uts. llargada amplada alçada

Rigola de formigó 1 85,00 85,00

1 40,00 40,00

1 72,00 72,00

Total medición 197,00

Amidament Preu Import

197,00 27,30 € 5.378,10 €

4.01 ml Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de

pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques,

color blanc, acabat satinat, textura llisa per a marca vial

longitudinal discontínua, de 10 cm d'ample, per a les vores

del camí.

uts. llargada amplada alçada

vora del camí 2 1.500,00 3.000,00

Total medición 3.000,00

Amidament Preu Import

3.000,00 0,62 € 1.860,00 €

TOTAL IMPORT CAPÍTOL 4 7.238,10 €



        AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PROJECTE: ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ BARRETPICAT DE TÉRMENS

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

TÉRMENS - LLEIDA-

CAPÍTOL 05                      VARIS

5.01 ut. Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajudes

de ram de paleta a resta d'oficis.

uts. llargada amplada alçada

ajudes 1 1,00

Total amidament 1,00

Amidament Preu Import

1,00 300,00 € 300,00 €

5.02 ml Partida alçada a justificar perls mitjans auxiliars necessaris

per la realització de la totalitat dels treballs, implantació

en obra, imprevistos i gestió dels residus generats, amb

mitjans manuals i mecànics.

uts. llargada amplada alçada

ajudes 1 1,00

Total amidament 1,00

Amidament Preu Import

1,00 245,00 € 245,00 €

5.03 ut. Partida alçada a justificar pel control de qualitat a l'obra,

en base al programa de control de qualitat.

uts. llargada amplada alçada

dipòsit de calç 1 1,00

Total amidament 1,00

Amidament Preu Import

1,00 180,00 € 180,00 €

5.04 ut. Mesures de seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el

pla de seguretat i salut.

uts. llargada amplada alçada

seguretat i salut 1 1,00

Total amidament 1,00

Amidament Preu Import

1,00 280,00 € 280,00 €

TOTAL IMPORT CAPÍTOL 5 1.005,00 €



        AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PROJECTE: ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ BARRETPICAT DE TÉRMENS

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

TÉRMENS - LLEIDA-

RESUM DE PRESSUPOST

CAPÍTOL 1 28.698,54 €

CAPÍTOL 2 2.036,49 €

CAPÍTOL 3 42.235,50 €

CAPÍTOL 4 7.238,10 €

CAPÍTOL 5 1.005,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 81.213,63 €

13% DESPESES GENERALS 10.557,77 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL 4.872,82 €

TOTAL PRESSUPOST 96.644,22 €

21% IVA 20.295,29 €

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA 116.939,50 €

Carlos Galiano Gràcia
arquitecte 32992 COAC

CARLOS GALIANO ARQUITECTURA SLP

EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA PUJA A L'EXPRESSADA QUANTITAT DE: 

CENT SETZE MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS

Balaguer, febrer de 2022



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS 



ARQUITECTURA TÍTOL DEL PROJECTE PLÀNOL ESCALA

REFERÈNCIA PLÀNOL Nº

SITUACIÓ DATA

21-15

CLIENT

25670 TÉRMENS - LA NOGUERA EMPLAÇAMENT 0 300m225m150m75mA3: 1/7500

N

CAMÍ DE BARRETPICAT ARQUITECTURA
AJUNTAMENT DE TÉRMENS

PLANTA -  EMPLAÇAMENT

DESEMBRE 2021

D'UN TRAM DEL CAMÍ DE BARRETPICAT
ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ

        01

TÉRMENS

ÀREA D'ACTUACIÓ



ARQUITECTURA TÍTOL DEL PROJECTE PLÀNOL ESCALA

REFERÈNCIA PLÀNOL Nº

SITUACIÓ DATA

DESEMBRE 2021

21-1525670 TÉRMENS - LA NOGUERA SITUACIÓ 0 160m120m80m40mA3: 1/4000
ARQUITECTURA

N

        02

PLANTA -  SITUACIÓ

ARRANJAMENT I
PAVIMENTACIÓ DE CAMÍ

MODIFICACIÓ DE
TRAÇAT DE LA CORBA

CAMÍ DE BARRETPICAT

CLIENT

AJUNTAMENT DE TÉRMENSD'UN TRAM DEL CAMÍ DE BARRETPICAT
ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ



2 2 2
2

1
1 1

1

1

1
1

1

1
2

2 2 2 2 2 3 5 5 2
2

2
2

2
2 4

4 4 4
4

4

ARQUITECTURA TÍTOL DEL PROJECTE PLÀNOL ESCALA

REFERÈNCIA PLÀNOL Nº

SITUACIÓ DATA

DESEMBRE 2021

21-1525670 TÉRMENS - LA NOGUERA SECCIONIS TIPUS CAMÍ
ARQUITECTURA

N

        03

PLANTA -  SECCIONIS TIPUS

SECCIÓ TIPUS 1 SECCIÓ TIPUS 2 SECCIÓ TIPUS 3 SECCIÓ TIPUS 4 SECCIÓ TIPUS 5

0 160m120m80m40mA3: 1/4000
CAMÍ DE BARRETPICAT

CLIENT

AJUNTAMENT DE TÉRMENSD'UN TRAM DEL CAMÍ DE BARRETPICAT
ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ



4.00

+0.20 m ±0.00 m

-1.80 m

+2.70 m
pendent màxim
del talús 3H:2V

4.30

+2.70 m

4.00

+0.20 m ±0.00 m

-1.80 m

pendent màxim
del talús 3H:2V

4.30
4.00

+0.20 m ±0.00 m

-1.80 m

+2.70 m
pendent màxim
del talús 3H:2V

4.30

4.00

+0.20 m ±0.00 m

-1.80 m

+2.70 m
pendent màxim
del talús 3H:2V

4.30
4.00

+0.20 m ±0.00 m

-1.80 m

+2.70 m
pendent màxim
del talús 3H:2V

4.30
4.00

+0.20 m ±0.00 m

-1.80 m

+2.70 m
pendent màxim
del talús 3H:2V

4.30
4.00

+0.20 m ±0.00 m

-1.80 m

+2.70 m
pendent màxim
del talús 3H:2V

4.30

eix del camí actual

eix del camí modificat

R103.33

4.00

f

a

g

b c
d

eR107.33

4.30

R103.03

tot-ú artificial 4.00 m

paviment de mescla bituminosa (amplada mitja) 3.70 m

ARQUITECTURA TÍTOL DEL PROJECTE PLÀNOL ESCALA

REFERÈNCIA PLÀNOL Nº

SITUACIÓ DATA

DESEMBRE 2021

21-1525670 TÉRMENS - LA NOGUERA TRAÇAT CORBA NOVA 0 10m7.5m5m2.5mA3: 1/250
ARQUITECTURA

N

        04

PLANTA -   TRAÇAT DE CORBA A MODIFICAR

SECCIÓ A

SECCIÓ E

SECCIÓ B

SECCIÓ F

SECCIÓ C

SECCIÓ GSECCIÓ D

DETALL CONSTRUCTIU CUNETA e:1/10

TERRENY
DE FORMIGÓ BICAPA
RIGOLA CUNETA

EN MASSA. GRUIX 9 cm
BASE DE FORMIGÓ

DIMENSIONS 50x30X11cm

GRUIX 15 cm
TOT-Ú ARTIFICIAL

50/70 D. GRUIX 5 cm
TIPUS AC16 74,75 SURF 
BITUMINOSA EN CALENT
PAVIMENT DE MESCLA

de reg d'imprimació 
Inclou la part proporcional

 SECCIÓ DE TERRENY A EXPROPIAR

CAMÍ DE BARRETPICAT

DETALL CONSTRUCTIU SECCIÓ CAMÍ e: 1/25

CLIENT

AJUNTAMENT DE TÉRMENSD'UN TRAM DEL CAMÍ DE BARRETPICAT
ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ



123.49 m2

PARCEL·LA A 103.20 m2

SUPERFÍCIE D'AFECTACIÓ PER A CESSIÓ DE TERRENY

PARCEL·LA B

SUPERFÍCIE TOTAL DE AFECTACIÓ 226.69 m2

Referència cadastral: 25275A004000830000DH

Referència cadastral: 25275A004000840000DW

Situació: Polígon 4 parcel·la 83 - La Plana. Térmens

Situació: Polígon 4 parcel·la 84 - La Plana. Térmens

25275A00400083

PARCEL·LA  E

PARCEL·LA  A

eix del camí actual

eix del camí modificat

superfície ocupació
parcel·la  A

superfície ocupació
parcel·la  B

LÍM
IT P
ARC
EL·L
A

25275A00400084
PARCEL·LA  B

ARQUITECTURA TÍTOL DEL PROJECTE PLÀNOL ESCALA

REFERÈNCIA PLÀNOL Nº

SITUACIÓ DATA

DESEMBRE 2021

21-1525670 TÉRMENS - LA NOGUERA EXPROPIACIÓ 0 10m7.5m5m2.5mA3: 1/250
ARQUITECTURA

N

        05

PLANTA -  SITUACIÓ

CAMÍ DE BARRETPICAT

CLIENT

AJUNTAMENT DE TÉRMENSD'UN TRAM DEL CAMÍ DE BARRETPICAT
ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ
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