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A.- DADES GENERALS. 

 

 

1.- Identificació i objecte del projecte. 

 

Projecte: Projecte per a l’adequació d’un passeig per darrera del 

cementiri i una nova àrea d’esbarjo per a gossos.  

 

Objecte del projecte: L’objecte del present projecte es la construcció d’un passeig 

pavimentat per darrera el mur del Cementiri, on ara els 

usuaris hi passen per un camí natural sense pavimentar. Amb 

la finalitat de continuar el tram ja urbanitzat a l’Est al 

Tanatori i passant per darrera del Cementiri connectar amb el 

Carrer Guardiola.   I articulat per aquest passeig, ubicar una 

àrea d’esbarjo per a gossos d’una dimensió generosa a l’espai 

entre aquest i el talús natural oest, integrat amb els elements 

i topografia existents. 

 

Emplaçament: El passeig s’inicia al límit N-E del Tanatori. I passant per tota 

la part de sota del mur de contenció de darrera al Cementiri, 

connecta amb el Carrer Guardiola aproximadament on aquest 

creua amb el Carrer de les Cabanyes.    L’àrea d’esbarjo per a 

gossos, està situat a la part baixa del passeig, entre un 

aparcament existent al seu límit Nord, limita amb els Horts 

Urbans i el propi passeig per a l’Est , limita amb un espai 

lliure al Sud entre aquest i el Tanatori. I limita amb un talús al 

oest que dona front al Sòl No Urbanitzable amb el fons de la 

muntanya de Sant Pau.     

 

Municipi:   Vilafranca del Penedès. 

 

 

 
2.- Agents del projecte.  

 

 

Promotor: Nom:  Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

  CIF:  G- 62183702 

  Adreça:  Cort, 14. 08720 Vilafranca del Penedès 

  Telèfon: 93 892 03 58 

 

 

Arquitecte: Nom:  Antoni Armengol – Servei d’Obres i Projectes Municipals 

  CIF:  P – 0830600C 

  Adreça:  Plaça Jaume I núm. 8 

  Telèfon: 93 892 36 90. 

 



3.- Fotografies de l’estat actual  (imatges de l’agost del 2016) 
 

   
 Imatges del tram urbanitzat la façana Est del Tanatori 
 
 

   
Imatges a continuació de la part urbanitzada darrera mur cementiri 
 
 

   
Imatges estat del mur al punt mes alt, i  espai a ocupar per l’àrea per a gossos 
     
 

   
Imatges de l’accés de Carrer Guardiola i punt estret afectació dels horts urbans. 
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B.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA: 

 

 

1.- Antecedents. 

 

Existeix un recorregut usat per a vianants que connecta el Carrer Guardiola al costat Nord 

del Cementiri, i passant per darrera de la tanca del Cementiri, es genera un passeig natural 

que condueix al Vial del Balcó de les Clotes el qual comunica directament amb la Zona 

Esportiva o a l’Avinguda del Pla del Diable.   Aquest recorregut per darrera el cementiri no 

està urbanitzat en aquests moments, es un passeig natural que s’ha anat consolidant com a 

pas per passejar o per simplement escurçar la distància en alguns itineraris mes llargs que 

impliquen rodejar el Cementiri. 

Alhora, es veu necessari per Vilafranca disposar d’una sèrie d’espais recintats i repartits en 

espais lliures condicionats per tal que els gossos puguin córrer amb llibertat sense anar 

lligats.   Aquestes àrees d’Esbarjo per a gossos han d’estar en llocs suficientment propers als 

barris perquè l’usuari li sigui còmode arribar-hi caminant, i alhora, prou allunyats per no 

causar molèsties.  En aquest cas, l’espai lliure darrera el Cementiri compleix els requisits per 

una àrea de gossos que podria servir als barris de les Clotes i de l’Espirall respectivament, 

els quals no disposen de cap espai habilitat a tal efecte. 

 

2.- Descripció del projecte. 

 

2.1.- Objecte del projecte. 

 

El projecte contempla de la construcció d’un nou passeig urbanitzat el qual consolidi el 

recorregut de l’actual camí de terra que comunica el Carrer Guardiola al Nord del Cementiri, i 

passant paral·lel aproximadament i a una distància de la paret del Cementiri, comunicaria 

amb el carrer ja urbanitzat d’accés al Tanatori, que dona al vial de les Clotes.  

Per tant, aquesta es una connexió estratègica que permetria a vianants, i de forma eventual 

a bicicletes, completar un recorregut que enllaça el barri de l’Espirall incloent la seva 

extensió fora de l’àmbit urbà com a passeig fins a Sant Pau.  I per l’altre costat mitjançant el 

Balcó de les Clotes comunicaria amb les pistes Esportives de forma continua i sense 

pràcticament interacció amb vehicles. 

 

La secció tipus del passeig per a vianants serà un pas de 2,5 metres de formigó raspatllat 

tenyit amb sulfat de ferro i que integrarà unes travesseres de fusta perpendiculars que faran 

de juntes de retracció, a banda i banda una vorada de jardí conferirà l’acabament. En el 

sentit ascendent i vers el mur del cementiri, a continuació hi ha un drenatge important a 

base de grava grossa embolcallada amb geotextil i al fons dos tubs dren, aquesta rasa es 

considera necessària doncs aquest passeig recull tota l’aigua del Cementiri, que per diferents 

desguassos aboca directament al llarg del recorregut del mateix.   Després del drenatge hi 

ha una línia d’enllumenat amb columnes i llumenera led. I a continuació,  de forma suau al 

començament i després en forma de talús es completa la secció fins al mur del Cementiri, i 

per tant aquest talús suau es un basament al mateix. Aquest talús anirà plantat amb adelfes 

blanques. 

A l’altre costat del passeig, a la part baixa hi ha una fila d’arbres alternats amb dues alzines i 

un xiprer.   Que alhora es modulen amb els llums que hi confronten.   



 

El projecte conta també de la construcció de l’àrea d’esbarjo per a gossos, un espai de mes 

de 3.000 m2 que s’integra en el suau pendent del terreny a la zona, des del passeig 

talús del costat oest. Limitant també amb un aparcament a l’aire lliure, una zona d’horts 

urbans i un espai que queda lliure entre l’àrea de gossos i el Tanatori.

gossos serà d’ús diürn, en horaris en

d’enllumenat donada l’extensió i també ubicació. De fet, aquesta intervenció en c

s’integra en el paisatge de forma que la seqüència d’enllumenat a continuació del cementiri 

acompanyant el passeig,  juntament amb l’atermància de xiprés i alzines es compositivament 

l’element que fa de teló de fons

aquest límit elevat, en especial la vista des de la muntanya de Sant Pau

avall d’aquest límit, tant l’aparcament com els horts urbans i la zona per a gossos no estan 

concebudes per a un ús nocturn

visualment amb el límit que defineix el passei

cementiri. 

 

 

 

2.2.- Descripció de l’estat actual

 

En quant a Planejament aquesta àrea està classificada en dues claus, com a espai per 

equipaments i equipaments i parcs urbans, en tot cas, tant l’aparcament existent com els 

horts urbans tenen unes característiques equivalents a l’àrea de gossos, no quant a usos sinó 

com a equipaments o espais a l’aire lliure que no requereixen de sostre edificat. I el passeig 

per a vianants consolida en tot cas el recorregut que ara es du a terme de forma natural per

l’espai no urbanitzat.   Segons la consulta duta a terme a tal efecte, aquesta intervenció es 

compatible amb el previst al planejament vigent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la construcció de l’àrea d’esbarjo per a gossos, un espai de mes 

de 3.000 m2 que s’integra en el suau pendent del terreny a la zona, des del passeig 

mitant també amb un aparcament a l’aire lliure, una zona d’horts 

urbans i un espai que queda lliure entre l’àrea de gossos i el Tanatori. Aquest espai per a 

serà d’ús diürn, en horaris en que hi hagi llum de dia doncs no es preveu dotar

d’enllumenat donada l’extensió i també ubicació. De fet, aquesta intervenció en c

de forma que la seqüència d’enllumenat a continuació del cementiri 

juntament amb l’atermància de xiprés i alzines es compositivament 

l’element que fa de teló de fons del “skyline” de Vilafranca des de la vista llunyana sobre 

, en especial la vista des de la muntanya de Sant Pau.  Els espais de mes 

, tant l’aparcament com els horts urbans i la zona per a gossos no estan 

concebudes per a un ús nocturn ni generen una urbanització potent que interfereixi 

visualment amb el límit que defineix el passeig amb la seva vegetació i el propi mu

de l’estat actual. 

En quant a Planejament aquesta àrea està classificada en dues claus, com a espai per 

equipaments i equipaments i parcs urbans, en tot cas, tant l’aparcament existent com els 

aracterístiques equivalents a l’àrea de gossos, no quant a usos sinó 

com a equipaments o espais a l’aire lliure que no requereixen de sostre edificat. I el passeig 

per a vianants consolida en tot cas el recorregut que ara es du a terme de forma natural per

l’espai no urbanitzat.   Segons la consulta duta a terme a tal efecte, aquesta intervenció es 

compatible amb el previst al planejament vigent. 

la construcció de l’àrea d’esbarjo per a gossos, un espai de mes 

de 3.000 m2 que s’integra en el suau pendent del terreny a la zona, des del passeig fins al 

mitant també amb un aparcament a l’aire lliure, una zona d’horts 

Aquest espai per a 

que hi hagi llum de dia doncs no es preveu dotar-lo 

d’enllumenat donada l’extensió i també ubicació. De fet, aquesta intervenció en conjunt 

de forma que la seqüència d’enllumenat a continuació del cementiri 

juntament amb l’atermància de xiprés i alzines es compositivament 

de Vilafranca des de la vista llunyana sobre 

Els espais de mes 

, tant l’aparcament com els horts urbans i la zona per a gossos no estan 

ni generen una urbanització potent que interfereixi 

g amb la seva vegetació i el propi mur del 

En quant a Planejament aquesta àrea està classificada en dues claus, com a espai per 

equipaments i equipaments i parcs urbans, en tot cas, tant l’aparcament existent com els 

aracterístiques equivalents a l’àrea de gossos, no quant a usos sinó 

com a equipaments o espais a l’aire lliure que no requereixen de sostre edificat. I el passeig 

per a vianants consolida en tot cas el recorregut que ara es du a terme de forma natural per 

l’espai no urbanitzat.   Segons la consulta duta a terme a tal efecte, aquesta intervenció es 



                           Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat           
 

L’àmbit del projecte contempla un espai amb un pendent constant des del mur de tancament 

del Cementiri i en sentit oest;  amb un pendent aproximat del 10% el qual arriba al final amb 

un talús mes pronunciat, a partir del qual no s’hi intervindrà.    

Actualment en l’espai on es preveu  la construcció del recinte per als gossos s’hi ha produït 

recentment una esplanada formada per material reciclat adequadament compactat, la qual i 

sota inspecció visual, estaria neta de materials contaminants.   Aquesta runa i terra 

barrejada que està acopiada sobre la futura area de gossos, es preveu  de reutilitzar en el 

projecte en la mesura del possible, (la part de terra barrejada amb alguna pedra),   i la resta 

es preveu de traslladar a l’abocador autoritzat. 

A la resta de l’àmbit de l’actuació es un espai no condicionat, amb petits arbusts que creixen 

de forma desordenada i brutícia en general.  

En tota la part de darrera del Cementiri, en el mur de contenció sobre el qual s’implanten els 

nínxols, la secció aproximada es un mur d’una alçada en el seu parament vist 

d’aproximadament 5ml,  tot i que aquesta mida es variable degut a que al peu d’aquest mur 

disposa d’un talús. En canvi, hi ha algun tram on aquest talús es inexistent, i on el mur té 

una alçada en el seu parament vertical des de la base de 8 metres al descobert. 

 

Cal destacar que paral·lel al nou Tanatori i connectant amb el Vial de les Clotes el carrer es 

troba urbanitzat, a dos nivells. Un nivell superior amb paviment mes noble i sols per a 

vianants, el qual dona accés al Cementiri dels Protestants, se l’anomena camí dels 

protestants i té una amplada de 3 metres, disposa d’una zona de mirador al seu acabament. 

I la part de baix la qual serveix d’accés rodat al Tanatori amb un vial de 5m per a vehicles 

acabat amb asfalt i disposa també d’una vorera de 3 metres de panot de 20x20 amb arbres. 

 

Aproximadament al mig del futur passeig per a vianants, hi ha un estrangulament de l’espai 

produït per la zona d’horts urbans respecte el mur del Cementiri, i en aquest punt el projecte 

produeix una afectació molt puntual sobre aquests horts urbans, la qual es descriurà 

posteriorment. 

  

2.3.- Descripció de les actuacions a dur a terme 

 

Es durà a terme un  sanejament i esbrossada de tot l’àmbit del projecte, tant la part on 

s’ubicarà l’àrea de gossos com tota la part del passeig, fins a tocar del mur del Cementiri. En 

aquesta desbrossada i sota indicacions de la DO es salvaran tots els arbres existents, 

solament es netejarà d’herbes i arbusts. No de petits arbres els quals cal mantenir. 

Tot seguit es durà a terme els moviments de terra adients per disposar la base del futur 

passeig i també les diverses excavacions necessàries previstes en projecte tals com els 

reperfilats de talussos existents, l’excavació per al drenatge longitudinal, i l’excavació de la 

caixa de paviment.  El projecte també contempla que part del material acopiat a l’àrea de 

gossos en cas que no es pugui reciclar en la propia obra, s’aporti a l’abocador autoritzat, sota 

la supervisió de la Direcció Facultativa que indicarà si el material es adequat o no per a 

l’esplanada. 

La paret del cementiri en tota la part que cal disposar-hi el talús al davant,  i abans de fer-

ho, es sanejarà i es taparan els forats amb morter que hi ha als blocs de formigó. I 

s’arrebossarà fins a l’aplacat de maó ceràmic que li fa de coronament del mur de contenció i 

significa aproximadament la base del nivell interior del cementiri i dels nínxols. A mes, 

aquest nivell es aproximadament el coronament del talús existent que es vol continuar per 

donar unitat a la secció del conjunt de projecte.  Una vegada es disposi de la base del talús 



amb la terra barrejada amb pedres reciclada procedent de l’acopi que hi ha a l’àrea de 

gossos, repartida al seu damunt, s’hi posarà una capa de terra vegetal seleccionada extreta 

de la pròpia excavació amb gruix suficient de 80cm o 1m. per a la plantació de les adelfes. 

A la base del passeig s’hi disposarà una capa de tot-ú compactada.  Una vegada es disposi 

de la base anivellada i adequada.  Es podran executar els encintats laterals mitjançant les 

rigoles i finalment repartir les travesses de fusta al nivell adequat per formar el paviment de 

formigó, el qual anirà armat amb fibra de vidre i tindrà un acabat raspallat i tenyit 

superficialment amb sulfat de ferro, les peces laterals de vorada també s’han de tenyir 

perquè el conjunt quedi homogeni. 

Paral·lel al passeig, hi ha una rasa de drenatge de 60x60 de grava, la qual està embolcallada 

per un feltre geotextil, i a la part superior del feltre uns 10cm de grava per tapar-lo. I al fons 

de la rasa dos tubs dren paral·lels que porten l’aigua al punt mes baix, des del qual aquesta 

es condueix a una rasa existent. 

També paral·lel al passeig i al costat de la rasa de drenatge hi ha la fila d’enllumenat, la qual 

s’alterna segons la modulació amb els arbres que hi confronten al davant, concretament 

enmig de les dues alzines hi ha la llumenera, l’efecte es buscat doncs de lluny i a la nit 

enmig dels arbres es veurà la seqüència amb el teló de fons de la paret del cementiri i es 

percebrà el passeig com l’element unitari i de comunicació en aquest punt. 

Tot seguit del drenatge i l’enllumenat es reparteix la terra sobrant de l’excavació on sigui 

necessari per tal de produïr en la mesura del possible un pendent vers el drenatge i evitar 

que l’aigua pugui quedar entollada entre el talús del mur i el drenatge. En tot cas com el 

passeig també disposa de pendent longitudinal a part del pendent transversal, i per tant,  

l’aigua tindrà un recorregut fàcil en tot moment.     

A sota del mur del cementiri hi ha el talús existent en alguns casos, i en altres s’haurà de 

suplementar amb aportació de material, com s’ha exposat abans, amb material reciclat del 

propi emplaçament a  sota i al damunt terra vegetal. I en tot el talús, tant l’existent com el 

que es continua amb aportació de material, s’hi plantaran adelfes blanques al peu del 

cementiri. 

A l’altre costat del passeig hi haurà la fila de xiprés i d’alzines, la qual s’anirà alternant 

seguint el mòdul que marquen les travesses de fusta del passeig, repartides cada 8 metres 

aproximadament, i que en algun punt dels girs poden variar lleugerament a 7,8ml.    Es 

plantaran dues alzines i un xipré respectivament, per emfatitzar-ne la seva alçada respecte 

l’arbre més baix i de copa mes ample. Disposaran d’un sistema de reg automàtic. 

 

Afectació puntual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat           
 

Degut a que els horts urbans es van ampliar respecte la primera implantació, i que un 

extrem de la tanca que els recinta es molt propera al mur del cementiri, amb la finalitat de 

no perjudicar el  traçat unitari del nou passeig que es un element d’urbanització 

jeràrquicament superior a la col·locació de la tanca que delimita els horts urbans;  el projecte 

planteja de modificar la tanca, i per tant el recinte dels horts urbans en el punt indicat al 

croquis superior, de tal forma que els horts urbans amb la recol.locació de la tanca 

guanyarien mes espai respecte l’actual.   En aquesta cantonada, a mes, hi ha un mòdul 

prefabricat on es guarden productes agrícoles, el qual també es desplaçaria.   Amb aquesta 

intervenció el passeig no es veu afectat per aquest estrenyiment i manté la secció tipus que 

li dona unitat i pot salvar de forma suau els desnivells del terreny en aquesta zona. 

 

Finalment, el passeig connectarà a l’altre extrem de la carretera de guardiola, a nivell i 

encarat amb el vial principal que dona Front al Tanatori, el qual comunica amb el vial del 

Balcó de les Clotes.  I comunicarà alhora amb el camí dels Protestants, el passeig elevat en 

secció respecte el pas de sota mitjançant un sistema de rampes. El conjunt de rampes 

d’anada i tornada s’articula aprofitant el pendent del talús existent, i lateralment es conté 

amb un parament de 1m d’alçada sumat al talús format per murs de gabions de pedra.  Les 

rampes es pavimentaran amb paviment del mateix tipus que el que disposa el passeig 

existent superior. 

 

A l’àrea d’esbarjo per a gossos, a l’esplanada existent l’esplanada d’ aproximadament 

3.275m2, la qual té un desnivell mes o menys constant i respectant la topografia existent, 

anivellada amb l’esplanada existent material reciclat compactat, una vegada extreta la part 

de l’acopi que es comprovi que no es pot reutilitzar i emprar com a tal,  s’hi aporta una capa 

superficial de tot-ú compactat, amb la qual es regularitzarà i es conferirà homogeneïtat a 

tota l’àrea de gossos, seguint aproximadament el nivell de l’aparcament existent lateral. 

L’àrea de gossos es recinta amb una tanca tot al voltant de malla de simple torsió d’acer 

galvanitzat i recobert plastificat de color verd amb una alçada de 1,8m, amb les portes 

d’entrada amb el mateix sistema, el motiu d’aquesta solució es que es pugui adaptar de 

forma adequada al pendent i desnivells d’aquest terreny amb un cost econòmic raonable 

donada la seva longitud, i generi alhora poc impacte visual.  

Aquest espai disposarà de dos accessos per a vianants amb portes de 90cm d’amplada, 

ubicats l’un aproximadament al centre del passeig, i l’altre a la cantonada que dona front a 

l’aparcament a l’aire lliure.   I un accés per a manteniment de 3m.   S’equiparà amb una 

font, una paperera i un dispensador de bosses.     No disposarà d’enllumenat específic i per 

tant es un espai a utilitzar de dia.  

 

Al límit sud de l’àrea de gossos hi ha una rasa existent, la qual es reperfilarà i conformarà el 

límit vers el terreny no urbanitzat que quedarà entre aquest equipament exterior i el 

tanatori. 

 

Al límit est, es generarà un recorregut secundari entre el tancament dels horts urbans i el 

talús que l’acompanya, i la tanca de l’àrea de gossos, es reperfilarà aquest talús per 

homogeneïtzar-lo, es sanejarà el conjunt i es disposarà un paviment de sauló. Aquest 

recorregut a part de permetre el manteniment del perímetre de tanques i talús, permetrà 

anar a peu des de l’aparcament fins al passeig objecte del projecte. 

 

 



 

C.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

Es preveu un termini màxim d’execució de 3  mesos, tanmateix s’estima convenient i positiu 

una oferta d’un termini inferior per part de l’empresa. 

  

 

D.- PRESSUPOST. 

 

El pressupost d’execució material ( PEM ) previst per a la realització de les obres descrites en 

l’apartat 2.3 d’aquest avantprojecte és de CENT QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS 

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS. 

 

TOTAL PEM         104.142,13.- € 

19% BI + DG           19.787,00.- € 

TOTAL PEC                   123.929,14.- € 

21% IVA           26.025,12.-€ 

 

TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS              149.954,26.- € 

 

 

 

 

NOTA 

 

El present projecte es una actualització d’anteriors versions del mateix, per motiu d’adaptar-

lo a una modificació física que s’ha produït dins de l’emplaçament del projecte. 

   

Es deixa constància que el present document substitueix a tots els efectes les 

anteriors versions lliurades projecte.  I, per tant, aquesta es la versió que si s’estima 

convenient, es lliura per la seva aprovació. 

 

 

Vilafranca del Penedès a FEBRER del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Antoni Armengol Romagosa, arquitecte. 
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E.- AMIDAMENT I PRESSUPOST DETALLAT: 



Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

AMIDAMENTS Data: 28/02/17 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2017 02_CEMENTIRI
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, inclou posterior col.locació al punt indicat per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tram final amb carrer Guardiola 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F21B3001 m Desmuntatge de tram de barana de fusta, per modificació de la part final, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió. Inclou la reubicació del tram final afectat, segons directrius de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 G21B1006 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o o lloc de nova col·locació de barrera de seguretat rígida de
formigó, de forma cónica o equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tram final amb carrer Guardiola 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió. Inclou transport a abocador i cànon d'abocament i manteniment.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tram final amb carrer Guardiola 1,000 26,180 1,000 1,000 26,180

TOTAL AMIDAMENT 26,180

5 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àrea gossos  - està esplanada i compactada 0,000 0,000 0,000 0,000

2 camí entre àrea gossos i horts 1,000 700,000 1,000 1,000 700,000

3 zona passeig 1,000 2.800,000 1,000 1,000 2.800,000

TOTAL AMIDAMENT 3.500,000

6 F2441230 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport DE TERRA NETA A RECICLAR, procedents de l'acopi a la parcel.la
de l'area de gossos, amb camió per a transport de 7 t. fin a la zona al costat de la paret del cementiri, per a
formació de talús, segons ls perfils del projecte I INDICACIONS ESPECÍFIQUES DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, que podrà indicar altres llocs de l'àmbit on aportar aquesta terra.

LA partida inclou el Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb la terra reciclada, en tongades de més
de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM

EUR



Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

AMIDAMENTS Data: 28/02/17 Pàg.: 2

Criteri d'amidament: 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 plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.Es considera un increment per esponjament d'un 30%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 TERRA NETA ACOPIADA  zona gossos 1,000 200,000 1,000 1,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

7 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega i transport
dintre de la mateixa obra amb camió per a posterior estesa i repartiment segons indicacions de la DF ( Es
reciclarà el 100 % de la terra extreta).
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, 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 DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, 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 faci 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Perfil 0-AA' 1,000 7,201 1,000 1,000 7,201

2 perfil AA' - BB' 1,000 58,700 1,000 1,000 58,700

3 Perfil BB'-11' 1,000 25,570 1,000 1,000 25,570

4 Perfil 11' - CC' 1,000 54,415 1,000 1,000 54,415

5 Perfil CC' - 22' 1,000 40,883 1,000 1,000 40,883

6 Perfil  22' - 33' 1,000 4,896 1,000 1,000 4,896

TOTAL AMIDAMENT 191,665

8 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
càrrega i transport dintre de la mateixa obra amb camió per a posterior estesa i repartiment segons indicacions
de la DF ( Es reciclarà el 100 % de la terra extreta).
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, 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 DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, 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 faci
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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Perfil 0-AA' 1,000 5,840 1,000 1,000 5,840

2 perfil AA' - BB' 1,000 17,375 1,000 1,000 17,375

3 Perfil BB'-11' 1,000 5,708 1,000 1,000 5,708

4 Perfil 11' - CC' 1,000 16,389 1,000 1,000 16,389

5 Perfil CC' - 22' 1,000 17,860 1,000 1,000 17,860

6 Perfil  22' - 33' 1,000 8,689 1,000 1,000 8,689

7 Perfil  33' - 44' 1,000 4,495 1,000 1,000 4,495

8 Perfil  44' - 55' 1,000 2,005 1,000 1,000 2,005

9 Perfil  55' - 66' 1,000 3,032 1,000 1,000 3,032

10 Perfil  66' - 77' 1,000 5,728 1,000 1,000 5,728

11 Perfil  77' - 88' 1,000 9,129 1,000 1,000 9,129
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Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

AMIDAMENTS Data: 28/02/17 Pàg.: 3

12 Perfil  88' -99' 1,000 4,832 1,000 1,000 4,832

13 Perfil  99' - 1010' 1,000 0,159 1,000 1,000 0,159

14 Perfil  1010' - 1111' 1,000 4,684 1,000 1,000 4,684

15 Perfil  1111' - 1212' 1,000 23,096 1,000 1,000 23,096

16 increment excavació subbase passeig 1,000 728,000 0,150 1,000 109,200

TOTAL AMIDAMENT 238,221

9 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega i transport dintre de la mateixa obra amb camió per a posterior estesa i repartiment
segons indicacions de la DF ( Es reciclarà el 100 % de la terra extreta).
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, 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 DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, 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 faci
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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Perfil 0-AA' 1,000 0,294 1,000 1,000 0,294

2 perfil AA' - BB' 1,000 2,270 1,000 1,000 2,270

3 Perfil BB'-11' 1,000 0,849 1,000 1,000 0,849

4 Perfil 11' - CC' 1,000 2,516 1,000 1,000 2,516

5 Perfil CC' - 22' 1,000 3,368 1,000 1,000 3,368

6 Perfil  22' - 33' 1,000 4,410 1,000 1,000 4,410

7 Perfil  33' - 44' 1,000 3,125 1,000 1,000 3,125

8 Perfil  44' - 55' 1,000 2,441 1,000 1,000 2,441

9 Perfil  55' - 66' 1,000 3,032 1,000 1,000 3,032

10 Perfil  66' - 77' 1,000 4,245 1,000 1,000 4,245

11 Perfil  77' - 88' 1,000 7,142 1,000 1,000 7,142

12 Perfil  88' -99' 1,000 3,717 1,000 1,000 3,717

13 Perfil  99' - 1010' 1,000 2,155 1,000 1,000 2,155

14 Perfil  1010' - 1111' 1,000 4,718 1,000 1,000 4,718

15 Perfil  1111' - 1212' 1,000 4,477 1,000 1,000 4,477

16 drenatge lateral 1,000 0,424 198,940 1,000 84,351

17 desguàs abeurador 1,000 65,000 0,400 0,500 13,000

TOTAL AMIDAMENT 146,110

10 F226420A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè, en tongades de fins a 25 i ùltima capa amb material
tolerable de la pròpia excavació,  cm, amb una compactació del 90 % del PM

Aquesta partida suposa el coronament de la terra reciclada acopiada darrera del mur del cementiri, i el
rebliment superficial dels terraplens que es generin a la part de baix del passeig des del nivell d'acabat fins al
nivell del terreny en cada secció o sota les indicacions directes de la Direcció Facultativa. Emprant la terra neta
que s'extreu de la propia obra. Atès que es considera que la terra neta de l'excavació procedent de la base del
passeig serà dequada, i la terra reciclada de l'acopi existent a la parcel.la dels gossos està mes barrejada
´´bruta´´i cal disposar-la a sota.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

AMIDAMENTS Data: 28/02/17 Pàg.: 4

1 procedent excavació rebaix perfils 191,000 191,000

2 procedent excavació per a caixa de paviment 238,000 238,000

3 procedent excavació de rasa 146,000 146,000

TOTAL AMIDAMENT 575,000

11 G219Q105 M Tall amb serra de disc de paviment de panot o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 final passeig amb c/ Guardiola 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000

2 1,000 5,600 1,000 1,000 5,600

TOTAL AMIDAMENT 9,600

12 F2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i runes barrejades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

2 de la neteja i desbrossada 175,000 175,000

4 de l'acopi de runa existent ambit area de gossos 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 375,000

13 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 de la partida de neteja i desbrossada 175,000 175,000

3 de l'acopi existent a l'ambit area de gossos 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 375,000

14 F2241010 m2 Acabat i allisada de talus i canal d'evacuació d'aigües existent al voltant de l'àrea de gossos, amb mitjans
mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 zona rasa existent 1,000 335,630 1,000 1,000 335,630

TOTAL AMIDAMENT 335,630

15 IQU12M11 u Desmuntatge, trasllat a nova ubicació i muntatge de mòdul prefabricat, per a equipament de magatzem, existent
a la zona dels horts. Inclou la realització de base de recolzament a base de llosa de formigó armat de
dimensions necessaries per a garantir lel correcte recolzament, el moviment de terres necessari per a la seva
realització i la demolició de la actual base amb la deposició de la runa en la zona d'acopi per a posterior
reaprofitament en la mateixa obra. Inclou tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment
finalitzada i en ús, incloent-hi les instal.lacions interiors del mòdul.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 magatzem horts urbans 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 F216R44X m Desmuntatge amb recuperació del material, de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, format per
pals de fusta i reixat metàl.lic, enderroc de daus de formigó i posterior recol.locació en la nova ubicació, realitzat
a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
La partida inclou el suplement de la tanca amb aportació de material, de les mateixes característiques que
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Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

AMIDAMENTS Data: 28/02/17 Pàg.: 5

l'existent, de 1 a 3 ml com a màxim, per motiu de que amb el nou traçat s'amplia lleugerament la longitud de la
mateixa.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Tancament horts urbans 1,000 38,410 1,000 1,000 38,410

TOTAL AMIDAMENT 38,410

Obra 01 PRESSUPOST 2017 02_CEMENTIRI
Capítol 02  FONAMENTS I CONTENCIONS

1 13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 rampa passeig 15,000 1,000 0,700 0,400 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

2 13522B84 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 rampa passeig 15,000 1,000 0,200 0,800 2,400

3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,400

3 G3J1111A m3 Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i
5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.Si la partida d'obra és sense
subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 rampa passeig 1,000 25,300 0,500 1,000 12,650

2 1,000 4,650 0,500 1,000 2,325

3 1,000 18,350 0,500 1,000 9,175

4 1,000 5,190 0,500 1,000 2,595

TOTAL AMIDAMENT 26,745

Obra 01 PRESSUPOST 2017 02_CEMENTIRI
Capítol 03  TANCAMENTS

1 F6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 1,8 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 2,50
m sobre daus de formigó de 50x50x50 cm i part proporcional de pals per a punts singulars.
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Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àrea zona de gossos 1,000 248,750 1,000 1,000 248,750

2 a descompta portes -1 4,800 1,000 1,000 -4,8

TOTAL AMIDAMENT 243,950

2 F6A155YB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2
mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àrea zona de gossos 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F6A16KZB u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat,
col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àrea zona de gossos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 LY061111 m2 Tapat de forats amb morter, en el mur de blocs de formigó, per a posterior arrebossat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 tanca cementiri 1,000 44,980 0,300 1,000 13,494

2 1,000 12,880 0,300 1,000 3,864

3 1,000 4,800 3,000 1,000 14,400

4 1,000 2,500 3,000 1,000 7,500

5 1,000 5,600 0,300 1,000 1,680

TOTAL AMIDAMENT 40,938

5 K811A6A2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús
corrent (GP), de designació CSIII-W2-T1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

NOTA: s'arrebosarà el mur del cementiri en tota la seva base vista de bloc de formigó i fins a l'alçada dels dos
encadellats ceràmics que encofren el cèrcol de coronament, que es la base de la paret dels nínxols. Una
vegada arrebossada aquesta base, s'omplirà de terra per continuar el talús existent a tot el voltant. Per tant, la
paret del cementiri per sobre aquest nivell es deixa de maó vist, tal i com està ara.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 tanca cementiri 1,000 44,980 0,500 1,000 22,490

2 1,000 12,880 0,500 1,000 6,440

3 1,000 4,800 3,000 1,000 14,400

EUR
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4 1,000 2,500 3,000 1,000 7,500

5 1,000 5,600 0,300 1,000 1,680

TOTAL AMIDAMENT 52,510

Obra 01 PRESSUPOST 2017 02_CEMENTIRI
Capítol 04  PAVIMENTS

1 F9F51010 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de color i característiques iguals a les peces ja existents,
col·locades amb morter de ciment 1:6, per a formació de vorera al c/ Guardiola

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Vorera zona passeig cruïlla C/ Guardiola 1,000 31,360 1,000 1,000 31,360

2 mermes 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 34,360

2 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.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
els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 camí entre àrea gossos i horts 1,000 76,200 1,500 0,050 5,715

2 area de gossos 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 5,715

3 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.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
els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 passeig 1,000 728,000 0,300 1,000 218,400

2 rampa passeig 1,000 105,280 0,100 1,000 10,528

TOTAL AMIDAMENT 228,928

4 F9G2274C m3 Paviment de formigó amb fibres de polipropile (en una proporció entre 0.6 i 1 Kg /m3 i de longitud inferior a 12
mm), amb colorant a base de sulfat de ferro, HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic des de camió, estesa i vibratge mecànic, i acabat
ratllat manual , inclòs tall junt d'1/3 del gruix, juntes de retracció separades 2,6m transversals perpendiculars a
l'eix longitudinal,  inclós reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 passeig 1,000 728,000 0,180 1,000 131,040

2 a descomptar zona vorera c/ Guardiola -1 26,180 1,000 1,000 -26,18

3 mermes 1,000 13,100 1,000 1,000 13,100

TOTAL AMIDAMENT 117,960

5 FR9FP2AF m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure
en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa
amb mitjans mecànics

EUR



Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

AMIDAMENTS Data: 28/02/17 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 passeig 28,000 2,500 1,000 1,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 passeig 2,000 239,010 1,000 1,000 478,020

2 1,000 5,590 1,000 1,000 5,590

3 1,000 9,500 1,000 1,000 9,500

4 1,000 2,810 1,000 1,000 2,810

5 2,000 4,000 1,000 1,000 8,000

6 1,000 5,600 1,000 1,000 5,600

TOTAL AMIDAMENT 509,520

7 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural, amb fibres de polipropile (en una proporció entre 0.6 i 1 Kg
/m3 i de longitud inferior a 12 mm), de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 rampa passeig 1,000 105,280 0,180 1,000 18,950

2 zona vorera c/ Guardiola 1,000 31,360 0,180 1,000 5,645

TOTAL AMIDAMENT 24,595

8 F9F5V050 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x 40 cm i 6 cm de gruix, tipus Breinco model Vulcano color
desert, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 rampa passeig 1,000 12,770 1,000 1,000 12,770

2 1,000 36,810 1,000 1,000 36,810

3 1,000 29,360 1,000 1,000 29,360

4 1,000 7,410 1,000 1,000 7,410

TOTAL AMIDAMENT 86,350

9 F9V2U050 m Remat de paviment amb peces prefabricades de formigó, Superstep de Breinco, de 120x40x15 cm massís, color
desierto, col·locat a truc de maceta amb morter i amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 rampa passeig 1,000 23,070 1,000 1,000 23,070

2 1,000 20,090 1,000 1,000 20,090

3 1,000 4,340 1,000 1,000 4,340

TOTAL AMIDAMENT 47,500

EUR



Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

AMIDAMENTS Data: 28/02/17 Pàg.: 9

10 F931201F m3 Paviment de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM, i anivellat superficial.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3.275,000 0,150 491,250

TOTAL AMIDAMENT 491,250

Obra 01 PRESSUPOST 2017 02_CEMENTIRI
Capítol 05  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 GBB32420 u Placa de xapa d'acer informativa amb pintura no reflectora de 35x70 cm, fixada a la tanca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 zona àrea de gossos 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F6A71V1K m Barana de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 1075 a 1175 mm d'alçària amb estructura de
muntants de fusta tractada, ancorada al suport amb pletina metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 rampa passeig 1,000 23,050 1,000 1,000 23,050

2 1,000 20,100 1,000 1,000 20,100

3 1,000 4,350 1,000 1,000 4,350

TOTAL AMIDAMENT 47,500

Obra 01 PRESSUPOST 2017 02_CEMENTIRI
Capítol 06  SANEJAMENT

1 F2285J40 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 drenatge lateral 1,000 0,424 198,940 1,000 84,351

TOTAL AMIDAMENT 84,351

2 F7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 drenatge lateral 1,000 2,780 198,940 1,000 553,053

TOTAL AMIDAMENT 553,053

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/02/17 Pàg.: 10

3 FD7JC185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 drenatge lateral 2,000 1,000 198,940 1,000 397,880

TOTAL AMIDAMENT 397,880

4 FD7QV010 u Connexió de clavegueró a claveguera. Inclou tots els treballs i material necessaris per a deixar la partida
totalment finalitzada (demolició de paviment, excavació de terra, col.locació de canonada, connexió amb xarxa
existent, reblert amb terres, compactació i restitució de subbase i paviment igual a l'existent).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 drenatge lateral 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 pas sota el paviment 2,000 5,750 1,000 1,000 11,500

TOTAL AMIDAMENT 11,500

6 FD7J8625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa. S'inclou formació de connexions a abeurador i col·lector existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 desguàs abeurador 1,000 65,000 1,000 1,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

7 FDK2A6B3 U Pericó de 60x60x60, amb parets de 15 cm de gruix de formigo h-100 i solera de mao calat sobre llit de sorra
amb tapa i marc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 connexió abeuradors 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F228560A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 desguàs abeurador 1,000 65,000 0,400 0,500 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST 2017 02_CEMENTIRI
Capítol 07  ENLLUMENAT
Capítol (1) 01  INSTAL.LACIONS
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Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

AMIDAMENTS Data: 28/02/17 Pàg.: 11

1 FHM11J22 u Columna tubular de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m. d'alçada, preperada per lluminaria a 6,50 m. d'alçada,
base platina i porta, protecció del peu de la columna contra oxidacins amb Salican color galvanitzat fins la
portella, columna col.locada sobre dau de formigó. Compren perns d'ancoratge, base de formigó de 0.6x0.6x0.7
m. amb formigó HA-250, grua, tota la preinstal.lació electrica amb caixa de fusibles setem, conductors elèctrics
interior de 1000 v, ... totalment instal.lada.

Columna model Plus de la casa Roure, o similar. Columa de 6 m. amb fixacio lateral per dues lluminàries
oposades a 5.50 m. d'alçada i amb tub de 42 mm., amb una inclinació positiva de 5 graus. Columna amb
protecció Salican  fins la portella de registreipole, color  galvanitzati igual que la columna.

Compren la columna, instal.lació electrica interior amb caixa de fusibles Sertem, perns d'ancoratge, l'excabació
per la base de la columna, fer  la cimentació base de dormigó de la cimentació, etc. Totalment instal.lada

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FHN33C3A u Lluminària de LEDS per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK08, amb un dispositiu d'alimentació i control regulablel, flux lluminós 6100 lumen, temperatura
de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al
suport. Compren la lluminaria totalment instal.lada, connectada i en funcionament.

Lluminària per inseció lateral amb rub de 40 mm., de la casa Carandini, model V.MAX.L064.V2, C/PROTEC
de 6100 lums, a 4000ºK,  o  similar.

Es valoraran característiques  de la lluminaria,  vida útil, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 EG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

5 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

6 EG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

7 EGD122FG u Legalització de l'ampliació enllumenat. Compren els butlletins degudament sellats per una ECA., taxes, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2017 02_CEMENTIRI
Capítol 07  ENLLUMENAT
Capítol (1) 02  OBRA CIVIL
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Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

AMIDAMENTS Data: 28/02/17 Pàg.: 12

1 EDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 G219Q105 M Tall amb serra de disc de paviment de panot o formigó, fins a una fondària de 20 cm

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 F2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 3,500

5 F2226A22 m3 Excavació de rasa de fins a 1m de fondària i fins a 0,5 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

7 F228AJ00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra per a drenatge, en tongades de
gruix  25  cm, utilitzant picó vibrant

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

9 F228510F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm. aquesta partida també compren posar una cinta de pvc. de
senyalització de d'instal·lació a uns 20 cm. de la cota de paviment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 F2R34269 m3 Transport de terres i runes seleccionades a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km inclou canon
abocador

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

11 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, per a base de paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, ratllat, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/02/17 Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 3,500

Obra 01 PRESSUPOST 2017 02_CEMENTIRI
Capítol 08  AIGUA I REG

1 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Es la conducció d'aigua fins a la font a connectar amb la xarxa existent al Carrer Guardiola al Nord del
Cementiri. La partida inclou els treballs necessaris de connexió a la xarxa general, i les proves i comprovacions
d'estanqueïtat sota directa supervisió DO, i previ a rebliment de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 canalització agua 1,000 180,000 1,000 1,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

2 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 canalització aigua 1,000 180,000 1,000 1,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

3 F228560A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 aigua 1,000 180,000 0,400 0,400 28,800

TOTAL AMIDAMENT 28,800

4 FK246S1V U Partida alçada pel subministre i col.locació de comptador d'aigua, claus de pas, valvules i tot el material
necessari per la correcta conneció d'acord els criteris de la Companyia Municipal d'Aigües, EMAVSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 AREA GOSSOS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 X001001 PA Partida alçada per la connexió de la font a la xarxa d'aigua existent, inclou demolició i reposició de paviment,
transport de productes sobrants a abocador, demolició de serveis existents per la connexió, col.locació
d´accesoris d´unió, inclosos ancoratges de canonada i maniobra a la xarxa. Inclou documentació i butlletins de
posada en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àrea gossos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FR4P6JX ut Instal·lació de sistema de reg soterrat per goteig totalment acabat en les noves zones d'arbrat al costat del
passeig. Subministrament i instal·lació de programador elèctric digital amb transformador intern incorporat, de 4
estacions, electrovàlvules i selenoides, vàlvules i filtres. Consola de programació mofel PLUS N-8071 de Nelson
o similar i adaptador de radio control.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/02/17 Pàg.: 14

Instal.lació de 2 pericons d'obra de 40 x 40 cm i 40 cm de fondària, arrebossada i lliscada interiorment, sobre
solera de formigó, assentada sobre base de 20 cm de gruix, incloent el marc i tapa de fosa de 40 x 40 cm.
Subministrament i instal·lació de canonades de PEBD 32 de 20 mm de DN i 6 atm de PN, norma
UNE-53.131-ISO-160/1, incloent la part proporcional d'accessoris muntada i col·locada.
Subministrament i instal.lació de tub de goteig de 16 mm de DN, tipus TECH-LINE o similar, amb goters
autocompensants insertats cada 30 cm, de 2,3 l/h, incloent la part proporcional d'accessoris i l'excavació i
rebliment manual de rasa de 10 x 10 cm.
Subministrament i instal.lació de vàlvules de rentat, incloent arqueta plàstica de 17 cm de diàmetre i la base de
graves per a drenatge.
Subministrament i instal.lació d'anella de goteig de 2,5 m de perímere en plantació d'arbres amb tub de goteig
de 17 mm de DN, amb goters autocompensants insertats cada 30 cm de 2,3 l/h, incloent la part proporcional
d'accessoris, muntat i col.locat al fons de la rasa.
Electrovàlvules d'1´´ de diàmetre, fabricada en fibra de vidre i nylon amb selenoide de 24 v, incloent la part
proporcional d'accessoris.
Vàlvules d'esfera roscada d'1´´ de diàmetre RF (32mm DN)
Subministre i instal.lació de filtre de malla d'1´´ de diàmetre (32 mm DN)  i de 120 mesh.
La partida inclou la sol·licitud i tramitació de la nova escomesa d'aigua, amb el comptador i butlletins amb la
connexió a la xarxa existent.
I en general,  tots els elements necessaris per disposar de tot el sistema acabat.
Dins el perióde de garantia d'un any, i inclós al preu de la partida, cal dur a terme el manteniment de la xarxa de
reg, amb la programació adequada segons cada estació, i la comprovació que cada punt de reg durant un any
estigui funcionant en perfectes condicions.

La línia de reg es connectarà a la instal.lació d'aigua existent al C Guardiola al Nord del Cementiri, i inclou el
reg de tota la plantació d'alxines i xiprés.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 sector costat passeig 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2017 02_CEMENTIRI
Capítol 09  JARDINERIA

1 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander, de flor  blanca, d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 baladres 60,000 1,000 1,000 1,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 FR45162A u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra o contenidor , sense copar o
refaldades ( tronc lliure de branques fins a 1,00 m d'alçada) , segons fórmules NTJ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 alzines 19,000 1,000 1,000 1,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 FR469N3E u Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, en contenidor de 90 a 120 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 xiprers 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 FR612353 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100 cm de fondària com a mínim o de la fondària del
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pa de terra o contenidor i d'una amplada mímima de tres vegades l'amplada del pa de terra o contenidor, amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. S'eliminaran tots els
lligams, cordes fils i filferros lligats al tronc, especialment el collarí de filferro del coll de l'arbre, així com el guix
armat de la part superior i inferior. Durant els treballs de replé del forat, el terreny s'assentarà amb aigua. La
cota de plantació serà d'un mínim de 10 cm i un màxim de 15 cm, per sota respecte del nivell de terra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 quercus ilex 19,000 1,000 1,000 1,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

5 FR622253 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 4 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot
de plantació de 100 cm de fondària com a mínim o de la fondària del pa de terra o contenidor i d'una amplada
mímima de tres vegades l'amplada del pa de terra o contenidor, amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. S'eliminaran tots els lligams, cordes fils i filferros lligats al tronc,
especialment el collarí de filferro del coll de l'arbre, així com el guix armat de la part superior i inferior. Durant els
treballs de replé del forat, el terreny s'assentarà amb aigua. La cota de plantació serà d'un mínim de 10 cm i un
màxim de 15 cm, per sota respecte del nivell de terra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 xiprers 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FR66244B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg. Inclou la realització d'olles de plantació d'un mínim de 50 cm de diàmetre, formant terrasses per afavorir la
recollida d'aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 baladres 60,000 1,000 1,000 1,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 GR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície > 500 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 talús 1,000 105,300 5,000 1,000 526,500

TOTAL AMIDAMENT 526,500

8 FRZ22813 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, ajuntats entre si mitjançant llistons de fusta tractada, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú de llarga durabilitat i resistents a la
intempèrie.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 alzines 19,000 1,000 1,000 1,000 19,000

2 xiprers 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 28,000

9 2RFZ0008 PI PARTIDA INFORMATIVA-- Aquest pressupost inclou el manteniment mensual (durant un any) de la jardineria,
mitjançant reg manual amb mànega/camió cisterna de les plantacions, a raó de 50 l/m2 o 50 l/arbre, inclou refer
els clots de plantació quan així ho indiqui la direcció facultativa i el consum d'aigua. La freqüencia del reg
quedarà establerta segons les condicions climàtológiques i no menys de 2 actuacions setmanals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 1,000 1,000 1,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 2017 02_CEMENTIRI
Capítol 10  MOBILIARI URBÀ

1 FQ31C110 u Abeurador-font tipus Dogi o similar, de ferro de 100 cm d'alt i 16x16 cm de base, acabat plastificat, amb 2
aixetes d'acer cromat independents per a persones i animals, amb polsador inclòs i safata reclinable, ancorada
sobre base rectangular de formigó, 2 reixes de desguàs de fosa Dogi o similar, claus de pas, vàlvules
necessàries i connexions de tota la instal·lació, i butlletins de posada en en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDB1A6C0 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 18 cm de gruix i de planta 2x2 m per a col·locació de font, amb
preparació de cavitats per reixes desguàs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Base abeurador 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQ423211HKTA u Pilona dispensador bosses, d'acer granallat, siluetejada, d'alçària 900 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQ21CC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de
tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2017 02_CEMENTIRI
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

1 FPA0001 ut Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat i salut, seguretat vial, senyalització abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons l'estudi bàsic de seguretat i salut del present

EUR
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projecte i indicacions de la Direcció de l’Obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2017 02_CEMENTIRI
Capítol 12  CONTROL DE QUALITAT

1 FFPA0009 PA PA a justificar en concepte de control de qualitat dels materials, segons indicacions de la DF.
Es sol.licitaran com a mínim les fitxes tècniques dels materials emprats per a l'obra, i es pot demanar alguna
prova addicional si la DO ho estima convenient.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 



Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

PRESSUPOST Data: 28/02/17 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2017 02_CEMENTIRI

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, inclou posterior col.locació al punt indicat per la DF.
(P - 70)

42,11 1,000 42,11

2 F21B3001 m Desmuntatge de tram de barana de fusta, per modificació de la part
final, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou la reubicació
del tram final afectat, segons directrius de la DF.
(P - 13)

23,62 2,000 47,24

3 G21B1006 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o o lloc de nova
col·locació de barrera de seguretat rígida de formigó, de forma cónica
o equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

(P - 69)

17,20 2,000 34,40

4 F2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou transport a
abocador i cànon d'abocament i manteniment.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT. (P - 11)

5,70 26,180 149,23

5 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 14)

0,30 3.500,000 1.050,00

6 F2441230 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport DE TERRA NETA A
RECICLAR, procedents de l'acopi a la parcel.la de l'area de gossos,
amb camió per a transport de 7 t. fin a la zona al costat de la paret del
cementiri, per a formació de talús, segons ls perfils del projecte I
INDICACIONS ESPECÍFIQUES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA,
que podrà indicar altres llocs de l'àmbit on aportar aquesta terra.

LA partida inclou el Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè
amb la terra reciclada, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb
una compactació del 90 % del PM

Criteri d'amidament: 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 plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.Es considera un
increment per esponjament d'un 30%. (P - 26)

1,73 200,000 346,00

7 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega i transport dintre de la mateixa obra
amb camió per a posterior estesa i repartiment segons indicacions de
la DF ( Es reciclarà el 100 % de la terra extreta).
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, 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 DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, 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 faci 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. (P - 15)

3,09 191,665 592,24
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8 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega càrrega i transport dintre de
la mateixa obra amb camió per a posterior estesa i repartiment segons
indicacions de la DF ( Es reciclarà el 100 % de la terra extreta).
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, 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 DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, 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 faci
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. (P - 16)

3,66 238,221 871,89

9 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega i transport
dintre de la mateixa obra amb camió per a posterior estesa i
repartiment segons indicacions de la DF ( Es reciclarà el 100 % de la
terra extreta).
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, 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 DF.No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, 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 faci
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. (P - 17)

6,44 146,110 940,95

10 F226420A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè, en tongades de
fins a 25 i ùltima capa amb material tolerable de la pròpia excavació,
cm, amb una compactació del 90 % del PM

Aquesta partida suposa el coronament de la terra reciclada acopiada
darrera del mur del cementiri, i el rebliment superficial dels terraplens
que es generin a la part de baix del passeig des del nivell d'acabat fins
al nivell del terreny en cada secció o sota les indicacions directes de la
Direcció Facultativa. Emprant la terra neta que s'extreu de la propia
obra. Atès que es considera que la terra neta de l'excavació procedent
de la base del passeig serà dequada, i la terra reciclada de l'acopi
existent a la parcel.la dels gossos està mes barrejada ´´bruta´´i cal
disposar-la a sota.

(P - 20)

5,00 575,000 2.875,00

11 G219Q105 M Tall amb serra de disc de paviment de panot o formigó, fins a una
fondària de 20 cm (P - 68)

1,81 9,600 17,38

12 F2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i runes barrejades
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 28)

4,50 375,000 1.687,50

13 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 29)

9,35 375,000 3.506,25

14 F2241010 m2 Acabat i allisada de talus i canal d'evacuació d'aigües existent al
voltant de l'àrea de gossos, amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 19)

1,46 335,630 490,02

euros
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15 IQU12M11 u Desmuntatge, trasllat a nova ubicació i muntatge de mòdul prefabricat,
per a equipament de magatzem, existent a la zona dels horts. Inclou la
realització de base de recolzament a base de llosa de formigó armat
de dimensions necessaries per a garantir lel correcte recolzament, el
moviment de terres necessari per a la seva realització i la demolició de
la actual base amb la deposició de la runa en la zona d'acopi per a
posterior reaprofitament en la mateixa obra. Inclou tots els treballs i
materials necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada i en
ús, incloent-hi les instal.lacions interiors del mòdul.  (P - 76)

685,36 1,000 685,36

16 F216R44X m Desmuntatge amb recuperació del material, de reixat metàl·lic de 2 a 4
m d'alçària, com a màxim, format per pals de fusta i reixat metàl.lic,
enderroc de daus de formigó i posterior recol.locació en la nova
ubicació, realitzat a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor.
La partida inclou el suplement de la tanca amb aportació de material,
de les mateixes característiques que l'existent, de 1 a 3 ml com a
màxim, per motiu de que amb el nou traçat s'amplia lleugerament la
longitud de la mateixa.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

(P - 10)

24,58 38,410 944,12

TOTAL Capítol 01.01 14.279,69

Obra 01 Pressupost 2017 02_CEMENTIRI

Capítol 02 FONAMENTS I CONTENCIONS

1 13512H50 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou
cap operació de moviment de terres. (P - 1)

131,50 4,200 552,30

2 13522B84 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb cubilot,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou
cap operació de moviment de terres. (P - 2)

241,56 2,400 579,74

3 G3J1111A m3 Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de
filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla,
reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans
mecànics.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la
partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de
l'obra. (P - 71)

90,22 26,745 2.412,93

TOTAL Capítol 01.02 3.544,97

Obra 01 Pressupost 2017 02_CEMENTIRI

Capítol 03 TANCAMENTS

1 F6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 1,8 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i
3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 2,50 m sobre daus de formigó de 50x50x50 cm i part proporcional
de pals per a punts singulars.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les

17,40 243,950 4.244,73

euros
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especificacions de la DT.
(P - 32)

2 F6A155YB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de
50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 30)

344,54 2,000 689,08

3 F6A16KZB u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat
en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de
50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i
clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 31)

385,92 1,000 385,92

4 LY061111 m2 Tapat de forats amb morter, en el mur de blocs de formigó, per a
posterior arrebossat. (P - 78)

13,43 40,938 549,80

5 K811A6A2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2-T1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

NOTA: s'arrebosarà el mur del cementiri en tota la seva base vista de
bloc de formigó i fins a l'alçada dels dos encadellats ceràmics que
encofren el cèrcol de coronament, que es la base de la paret dels
nínxols. Una vegada arrebossada aquesta base, s'omplirà de terra per
continuar el talús existent a tot el voltant. Per tant, la paret del
cementiri per sobre aquest nivell es deixa de maó vist, tal i com està
ara. (P - 77)

14,36 52,510 754,04

TOTAL Capítol 01.03 6.623,57
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Capítol 04 PAVIMENTS

1 F9F51010 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de color i característiques
iguals a les peces ja existents, col·locades amb morter de ciment 1:6,
per a formació de vorera al c/ Guardiola (P - 42)

26,82 34,360 921,54

2 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.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 els escreixos laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 40)

25,02 5,715 142,99

3 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.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 els escreixos laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 35)

20,00 228,928 4.578,56

4 F9G2274C m3 Paviment de formigó amb fibres de polipropile (en una proporció entre
0.6 i 1 Kg /m3 i de longitud inferior a 12 mm), amb colorant a base de
sulfat de ferro, HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària

98,00 117,960 11.560,08

euros
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màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic
des de camió, estesa i vibratge mecànic, i acabat ratllat manual ,
inclòs tall junt d'1/3 del gruix, juntes de retracció separades 2,6m
transversals perpendiculars a l'eix longitudinal, inclós reg de cura i
part proporcional d'encofrats laterals.
(P - 44)

5 FR9FP2AF m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de
protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 66)

18,76 70,000 1.313,20

6 F96512CD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 39)

19,00 509,520 9.680,88

7 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural, amb fibres de
polipropile (en una proporció entre 0.6 i 1 Kg /m3 i de longitud inferior
a 12 mm), de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de
camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 38)

68,72 24,595 1.690,17

8 F9F5V050 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x 40 cm i 6 cm de
gruix, tipus Breinco model Vulcano color desert, col·locats amb morter
M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (P -
43)

40,20 86,350 3.471,27

9 F9V2U050 m Remat de paviment amb peces prefabricades de formigó, Superstep
de Breinco, de 120x40x15 cm massís, color desierto, col·locat a truc
de maceta amb morter i amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat.
(P - 45)

37,39 47,500 1.776,03

10 F931201F m3 Paviment de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM, i anivellat superficial. (P - 36)

17,60 491,250 8.646,00

TOTAL Capítol 01.04 43.780,72
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Capítol 05 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 GBB32420 u Placa de xapa d'acer informativa amb pintura no reflectora de 35x70
cm, fixada a la tanca (P - 72)

25,87 2,000 51,74

2 F6A71V1K m Barana de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 1075 a
1175 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada,
ancorada al suport amb pletina metàl·lica (P - 33)

45,01 47,500 2.137,98

TOTAL Capítol 01.05 2.189,72
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Capítol 06 SANEJAMENT

1 F2285J40 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per
a drenatge de 30 a 50 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del

37,95 84,351 3.201,12

euros
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material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres. (P - 24)

2 F7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les
pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 34)

1,92 553,053 1.061,86

3 FD7JC185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 47)

7,07 397,880 2.813,01

4 FD7QV010 u Connexió de clavegueró a claveguera. Inclou tots els treballs i material
necessaris per a deixar la partida totalment finalitzada (demolició de
paviment, excavació de terra, col.locació de canonada, connexió amb
xarxa existent, reblert amb terres, compactació i restitució de subbase i
paviment igual a l'existent). (P - 48)

108,84 1,000 108,84

5 GDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar. (P - 73)

11,32 11,500 130,18

6 FD7J8625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. S'inclou formació de
connexions a abeurador i col·lector existent. (P - 46)

11,19 65,000 727,35

7 FDK2A6B3 U Pericó de 60x60x60, amb parets de 15 cm de gruix de formigo h-100 i
solera de mao calat sobre llit de sorra amb tapa i marc.  (P - 52)

101,82 1,000 101,82

8 F228560A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM (P - 23)

14,42 13,000 187,46

TOTAL Capítol 01.06 8.331,64
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Capítol 07 ENLLUMENAT

Capítol (1) 01 INSTAL.LACIONS

1 FHM11J22 u Columna tubular de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m. d'alçada,
preperada per lluminaria a 6,50 m. d'alçada, base platina i porta,
protecció del peu de la columna contra oxidacins amb Salican color
galvanitzat fins la portella, columna col.locada sobre dau de formigó.
Compren perns d'ancoratge, base de formigó de 0.6x0.6x0.7 m. amb
formigó HA-250, grua, tota la preinstal.lació electrica amb caixa de
fusibles setem, conductors elèctrics interior de 1000 v, ... totalment
instal.lada.

Columna model Plus de la casa Roure, o similar. Columa de 6 m. amb
fixacio lateral per dues lluminàries oposades a 5.50 m. d'alçada i amb
tub de 42 mm., amb una inclinació positiva de 5 graus. Columna amb
protecció Salican fins la portella de registreipole, color galvanitzati
igual que la columna.

Compren la columna, instal.lació electrica interior amb caixa de
fusibles Sertem, perns d'ancoratge, l'excabació per la base de la

338,72 10,000 3.387,20

euros
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columna, fer la cimentació base de dormigó de la cimentació, etc.
Totalment instal.lada (P - 53)

2 FHN33C3A u Lluminària de LEDS per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, amb LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb
un dispositiu d'alimentació i control regulablel, flux lluminós 6100
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament
elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.
Compren la lluminaria totalment instal.lada, connectada i en
funcionament.

Lluminària per inseció lateral amb rub de 40 mm., de la casa
Carandini, model V.MAX.L064.V2, C/PROTEC de 6100 lums, a
4000ºK,  o  similar.

Es valoraran característiques  de la lluminaria,  vida útil, etc.

(P - 54)

354,95 10,000 3.549,50

3 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 8)

18,01 10,000 180,10

4 EG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
6)

2,88 250,000 720,00

5 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 7)

3,83 250,000 957,50

6 EG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 5)

1,17 250,000 292,50

7 EGD122FG u Legalització de l'ampliació enllumenat. Compren els butlletins
degudament sellats per una ECA., taxes, etc. (P - 9)

135,79 1,000 135,79

TOTAL Capítol (1) 01.07.01 9.222,59
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Capítol 07 ENLLUMENAT

Capítol (1) 02 OBRA CIVIL

1 EDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de
la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 4)

24,85 2,000 49,70

2 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
51)

39,12 2,000 78,24

3 G219Q105 M Tall amb serra de disc de paviment de panot o formigó, fins a una
fondària de 20 cm (P - 68)

1,81 15,000 27,15

4 F2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 12)

4,99 3,500 17,47

5 F2226A22 m3 Excavació de rasa de fins a 1m de fondària i fins a 0,5 m d'amplària,
en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 18)

20,00 50,000 1.000,00

6 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)

1,41 100,000 141,00

euros
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7 F228AJ00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra per a drenatge, en tongades de gruix 25 cm, utilitzant picó
vibrant (P - 25)

27,62 20,000 552,40

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 50)

0,23 250,000 57,50

9 F228510F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % pm. aquesta partida també compren posar una
cinta de pvc. de senyalització de d'instal·lació a uns 20 cm. de la cota
de paviment acabat. (P - 22)

16,25 30,000 487,50

10 F2R34269 m3 Transport de terres i runes seleccionades a monodipòsit o centre de
reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km inclou canon abocador (P - 27)

7,02 20,000 140,40

11 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, per a base de paviment. (P - 37)

68,42 1,000 68,42

12 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, ratllat,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland
i beurada de ciment pòrtland (P - 41)

19,73 3,500 69,06

TOTAL Capítol (1) 01.07.02 2.688,84
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Capítol 08 AIGUA I REG

1 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Es la conducció d'aigua fins a la font a connectar amb la xarxa
existent al Carrer Guardiola al Nord del Cementiri. La partida inclou els
treballs necessaris de connexió a la xarxa general, i les proves i
comprovacions d'estanqueïtat sota directa supervisió DO, i previ a
rebliment de la rasa. (P - 74)

9,33 180,000 1.679,40

2 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 50)

0,23 180,000 41,40

3 F228560A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM (P - 23)

14,42 28,800 415,30

4 FK246S1V U Partida alçada pel subministre i col.locació de comptador d'aigua,
claus de pas, valvules i tot el material necessari per la correcta
conneció d'acord els criteris de la Companyia Municipal d'Aigües,
EMAVSA.  (P - 55)

407,31 1,000 407,31

5 X001001 PA Partida alçada per la connexió de la font a la xarxa d'aigua existent,
inclou demolició i reposició de paviment, transport de productes
sobrants a abocador, demolició de serveis existents per la connexió,
col.locació d´accesoris d´unió, inclosos ancoratges de canonada i
maniobra a la xarxa. Inclou documentació i butlletins de posada en
servei.
(P - 0)

300,00 1,000 300,00

6 FR4P6JX ut Instal·lació de sistema de reg soterrat per goteig totalment acabat en
les noves zones d'arbrat al costat del passeig. Subministrament i
instal·lació de programador elèctric digital amb transformador intern
incorporat, de 4 estacions, electrovàlvules i selenoides, vàlvules i
filtres. Consola de programació mofel PLUS N-8071 de Nelson o
similar i adaptador de radio control.
Instal.lació de 2 pericons d'obra de 40 x 40 cm i 40 cm de fondària,
arrebossada i lliscada interiorment, sobre solera de formigó, assentada

1.205,95 1,000 1.205,95

euros



Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

PRESSUPOST Data: 28/02/17 Pàg.: 9

sobre base de 20 cm de gruix, incloent el marc i tapa de fosa de 40 x
40 cm.
Subministrament i instal·lació de canonades de PEBD 32 de 20 mm
de DN i 6 atm de PN, norma UNE-53.131-ISO-160/1, incloent la part
proporcional d'accessoris muntada i col·locada.
Subministrament i instal.lació de tub de goteig de 16 mm de DN, tipus
TECH-LINE o similar, amb goters autocompensants insertats cada 30
cm, de 2,3 l/h, incloent la part proporcional d'accessoris i l'excavació i
rebliment manual de rasa de 10 x 10 cm.
Subministrament i instal.lació de vàlvules de rentat, incloent arqueta
plàstica de 17 cm de diàmetre i la base de graves per a drenatge.
Subministrament i instal.lació d'anella de goteig de 2,5 m de perímere
en plantació d'arbres amb tub de goteig de 17 mm de DN, amb goters
autocompensants insertats cada 30 cm de 2,3 l/h, incloent la part
proporcional d'accessoris, muntat i col.locat al fons de la rasa.
Electrovàlvules d'1´´ de diàmetre, fabricada en fibra de vidre i nylon
amb selenoide de 24 v, incloent la part proporcional d'accessoris.
Vàlvules d'esfera roscada d'1´´ de diàmetre RF (32mm DN)
Subministre i instal.lació de filtre de malla d'1´´ de diàmetre (32 mm
DN)  i de 120 mesh.
La partida inclou la sol·licitud i tramitació de la nova escomesa
d'aigua, amb el comptador i butlletins amb la connexió a la xarxa
existent.
I en general, tots els elements necessaris per disposar de tot el
sistema acabat.
Dins el perióde de garantia d'un any, i inclós al preu de la partida, cal
dur a terme el manteniment de la xarxa de reg, amb la programació
adequada segons cada estació, i la comprovació que cada punt de reg
durant un any estigui funcionant en perfectes condicions.

La línia de reg es connectarà a la instal.lació d'aigua existent al C
Guardiola al Nord del Cementiri, i inclou el reg de tota la plantació
d'alxines i xiprés.
(P - 59)

TOTAL Capítol 01.08 4.049,36
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Capítol 09 JARDINERIA

1 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander, de flor blanca, d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 10 l (P - 62)

8,98 60,000 538,80

2 FR45162A u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra o contenidor , sense copar o refaldades ( tronc lliure de
branques fins a 1,00 m d'alçada) , segons fórmules NTJ. (P - 60)

139,83 19,000 2.656,77

3 FR469N3E u Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a
400 cm, en contenidor de 90 a 120 l (P - 61)

138,34 9,000 1.245,06

4 FR612353 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100 cm de fondària com a mínim o
de la fondària del pa de terra o contenidor i d'una amplada mímima de
tres vegades l'amplada del pa de terra o contenidor, amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
S'eliminaran tots els lligams, cordes fils i filferros lligats al tronc,
especialment el collarí de filferro del coll de l'arbre, així com el guix
armat de la part superior i inferior. Durant els treballs de replé del forat,
el terreny s'assentarà amb aigua. La cota de plantació serà d'un mínim
de 10 cm i un màxim de 15 cm, per sota respecte del nivell de terra. (P
- 63)

52,77 19,000 1.002,63

5 FR622253 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 4 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 100 cm

57,41 9,000 516,69

euros
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de fondària com a mínim o de la fondària del pa de terra o contenidor i
d'una amplada mímima de tres vegades l'amplada del pa de terra o
contenidor, amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació
per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. S'eliminaran tots els lligams, cordes fils i filferros lligats al tronc,
especialment el collarí de filferro del coll de l'arbre, així com el guix
armat de la part superior i inferior. Durant els treballs de replé del forat,
el terreny s'assentarà amb aigua. La cota de plantació serà d'un
mínim de 10 cm i un màxim de 15 cm, per sota respecte del nivell de
terra.

(P - 64)

6 FR66244B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg. Inclou la realització d'olles de plantació d'un
mínim de 50 cm de diàmetre, formant terrasses per afavorir la recollida
d'aigua.  (P - 65)

5,90 60,000 354,00

7 GR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície > 500 m2 (P - 75)

1,10 526,500 579,15

8 FRZ22813 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària,
ajuntats entre si mitjançant llistons de fusta tractada, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o
cautxú de llarga durabilitat i resistents a la intempèrie.

(P - 67)

14,90 28,000 417,20

9 2RFZ0008 PI PARTIDA INFORMATIVA-- Aquest pressupost inclou el manteniment
mensual (durant un any) de la jardineria, mitjançant reg manual amb
mànega/camió cisterna de les plantacions, a raó de 50 l/m2 o 50
l/arbre, inclou refer els clots de plantació quan així ho indiqui la
direcció facultativa i el consum d'aigua. La freqüencia del reg quedarà
establerta segons les condicions climàtológiques i no menys de 2
actuacions setmanals.   (P - 3)

0,00 12,000 0,00

TOTAL Capítol 01.09 7.310,30

Obra 01 Pressupost 2017 02_CEMENTIRI

Capítol 10 MOBILIARI URBÀ

1 FQ31C110 u Abeurador-font tipus Dogi o similar, de ferro de 100 cm d'alt i 16x16 cm
de base, acabat plastificat, amb 2 aixetes d'acer cromat independents
per a persones i animals, amb polsador inclòs i safata reclinable,
ancorada sobre base rectangular de formigó, 2 reixes de desguàs de
fosa Dogi o similar, claus de pas, vàlvules necessàries i connexions de
tota la instal·lació, i butlletins de posada en en servei. (P - 57)

486,81 1,000 486,81

2 FDB1A6C0 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 18 cm de gruix i de planta 2x2
m per a col·locació de font, amb preparació de cavitats per reixes
desguàs. (P - 49)

108,14 1,000 108,14

3 FQ423211HKTA u Pilona dispensador bosses, d'acer granallat, siluetejada, d'alçària 900
mm (P - 58)

138,10 1,000 138,10

4 FQ21CC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable,
ancorada amb dau de formigó (P - 56)

87,68 1,000 87,68

euros



Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

PRESSUPOST Data: 28/02/17 Pàg.: 11

TOTAL Capítol 01.10 820,73

Obra 01 Pressupost 2017 02_CEMENTIRI

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

1 FPA0001 ut Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat i salut,
seguretat vial, senyalització abalisament i desviaments provisionals
durant l'execució de les obres, segons l'estudi bàsic de seguretat i
salut del present projecte i indicacions de la Direcció de l’Obra.  (P - 0)

800,00 1,000 800,00

TOTAL Capítol 01.11 800,00

Obra 01 Pressupost 2017 02_CEMENTIRI

Capítol 12 CONTROL DE QUALITAT

1 FFPA0009 PA PA a justificar en concepte de control de qualitat dels materials,
segons indicacions de la DF.
Es sol.licitaran com a mínim les fitxes tècniques dels materials
emprats per a l'obra, i es pot demanar alguna prova addicional si la DO
ho estima convenient. (P - 0)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol 01.12 500,00

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/02/17 Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol (1) Import

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

Capítol (1) 01.07.01  INSTAL.LACIONS 9.222,59

Capítol (1) 01.07.02  OBRA CIVIL 2.688,84

Capítol 01.07  ENLLUMENAT 11.911,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11.911,43

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 14.279,69

Capítol 01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS 3.544,97

Capítol 01.03  TANCAMENTS 6.623,57

Capítol 01.04  PAVIMENTS 43.780,72

Capítol 01.05  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 2.189,72

Capítol 01.06  SANEJAMENT 8.331,64

Capítol 01.07  ENLLUMENAT 11.911,43

Capítol 01.08  AIGUA I REG 4.049,36

Capítol 01.09  JARDINERIA 7.310,30

Capítol 01.10  MOBILIARI URBÀ 820,73

Capítol 01.11  SEGURETAT I SALUT 800,00

Capítol 01.12  CONTROL DE QUALITAT 500,00

Obra 01 Pressupost 2017 02_CEMENTIRI 104.142,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
104.142,13

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost 2017 02_CEMENTIRI 104.142,13

104.142,13

euros



Adequació passeig zona posterior del cementiri i àrea de gossos

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

104.142,13PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

13.538,4813 % DESPESES GENERALS SOBRE 104.142,13....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 104.142,13....................................................................................................................................6.248,53

Subtotal 123.929,14

21 % IVA SOBRE 123.929,14....................................................................................................................................26.025,12

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 149.954,26€

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

( CENT QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS )

Vilafranca del Penedés, febrer de 2017

Serveis tècnics municipals



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1.- DEFINICIÓ 
 

El present Plec de Condicions Tècniques Particulars constitueix un conjunt 
d'instruccions per al desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades 
pel que fa als materials i a les unitats d'obra.    
 
1.2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al 
present Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques 
s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols 
en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, al 
Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. 
En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 
 
1.3.- DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE 
 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les 
disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació: 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (Decret 

1312/1988 del 28 de octubre). 
 
- Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-

IV-64 (P.C.C.H. - 64). 
 
- EHE. 
 
- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament 

d'Aigües, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974. 
 
- Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de 

Formigó, de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
 
- Plec de Condicions vàries de l'edificació (1948) compost pel Centre 

Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels col·legis 
d'Arquitectes i adaptat a les Obres depenents de la Direcció d'Arquitectura. 
Reimprès l'any 1963. 

 



- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura-1960, 
aprovat per O.M. del 4 de juny de 1973. 

 
- Normes M.V.-101 i M.V.-102, sobre edificació del "Ministerio de la Vivienda", i 

altres normes dictades per l'esmentat Ministeri i aplicables a les obres 
compreses al Present Projecte. 

 
- Norma bàsica M.V. 103/1972 sobre el "Càlcul de les estructures d'acer laminat 

en edificació", aprovat per Decret 1353/1973 del 12 d'abril. 
 
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat-

posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 
 
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat 

per O.M. del 23 de juliol de 1949.  
 
- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
 
- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts 

M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions segons 
Ordre Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. 
del 9 d'octubre de 1989. 

 
- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 
 
- Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951). 
 
- Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la 

Construcció i Obres Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de 
21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 
16/3/71). 

 
- Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 

(B.O.E. del 10 d'abril). 
 
- Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica 

d'Alta Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. 
del 21 de juliol). 

 



- Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 
de febrer). 

 
- Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions complementàries, 

aprovat per Decret 4213/1973 del 20 de setembre. 
 
- Normes de Pintura de l'Institut Nacional de Tècnica Aerospacial Esteban 

Terrades (E.T.). 
 
- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 
 
- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 
 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament 

d'Energia (Decret del 12 de maig de 1954). 
 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 

28 de novembre). 
 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i 

Estacions Transformadores, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949. 
 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la Vivienda. 
 
- Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà. 

 
- Normes UNE declarades d'obligat compliment. 
 
- Recomanacions d'U.N.E.S.A. 
 
- Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques, 

publicades pel Ministerio de Obras Públicas. 
 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i 
contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació 
d'aquestes. 
 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en 
que no es contradigui el que està disposat expressament al present Plec de 
Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici  de 
la Direcció Facultativa decidir les prescripcions a complir. 
 
 



1.4.- CONDICIONS GENERALS 
 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que 
s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
 

Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències 
dels materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-
los servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns. 
 

Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser 
examinats i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, 
d'un material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben 
defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no 
assajats o no aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser considerat com defectuós. 
 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de 
les seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva 
inspecció. 

 
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà 

retirat de l'Obra immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra. 
 
 
1.5.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

Les obres objecte del present PROJECTE PER A LA URBANITZACIÓ DEL CARRER 
BANYS,  al municipi de Vilafranca del Penedès, es troben descrites a la memòria, així 
com en els corresponents annexos.



2. - DISPOSICIONS  GENERALS 
 
2.1.- CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 
 
 Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o 
viceversa, hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas 
de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en 
aquest últim. 
 
 Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels 
detalls de l'Obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció 
exposats en els esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de 
l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al 
contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completa i correctament 
especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 
 
2.2.- AUTORITAT DE LA DIRECCIÓ D'OBRA 
 
 La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat 
dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de 
Plànols i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant 
l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li 
concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 
 
2.3.- SUB-CONTRACTES 
 
 Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de 
la Direcció d'Obra de les mateixes, a mes caldrà acomplir la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la sucontractació en el sector de la construcció, on 
queda ben clara les responsabilitats i garanties, cadenes de subcontractacions, i la 
necessitat d’un llibre de subcontractació. 
 Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per 
escrit i acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha 
d'encarregar dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment 
capacitada i equipada per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà 
al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
 
2.4.- PROGRAMA DE TREBALL 
 
 Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de 
l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data 
d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. 
Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, 



caràcter contractual. 
 
 El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans 
proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista pugui retirar-
los sense autorització de l'Administració. 
 
 L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà 
excempció alguna de responsabilitat per al Contractista en cas d'incompliment dels 
terminis parcials o totals convinguts. 
 
2.5.- REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
 El contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució 
i subministrarà a la Direcció d’Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres 
puguin ser realitzades. 
 
 El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà 
d'obra necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de 
control o de referència que es requereixin. 
 
 
2.6.- INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES 
 
 El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i 
començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de 
manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir 
de base al Contracte, en els terminis programats. 
 
2.7.- PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES 
 
 A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de 
detall que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols 
esmentats es sotmetran a l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyats si cal per les 
Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 
 
2.8.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE D'OBRA 
 
 Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes 
modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d'Obra podrà 
ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec 
i la Legislació vigent sobre la matèria. 
 



2.9.- OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL D'OBRA 
 
 El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra 
(Plànols "as build") a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 
 La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i  en particular 
en el moment de la certificació de la unitat corresponent. 
 
2.10.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
 El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències 
necessàries per a l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació 
de les zones definides en el Projecte. 
 
2.11.- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 
 
 La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre 
Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a 
l'O.M. núm. 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions 
actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la 
finalització de les Obres. 
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 
derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el 
trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions 
s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 
 
2.12.- CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS 
 
 Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o 
rampes d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a 
les característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que 
es redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres 
contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del 
Contractista. 
 
 En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 
molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les 
mesures necessàries per a la seva perfecta regulació. 
 
 Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col·locació 
de semàfors. 
 
 
 



2.13.- PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
 El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i 
control d'incendis, així com a les que dicti la Direcció d'Obra. 
 En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs 
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució 
de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 
 
2.14.- AMUNTEGAMENT, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS 
 
 Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la 
seva qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de 
ser comprovats en el moment de la seva utilització. 
 
 Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-
se una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que 
puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a 
càrrec del Contractista. 
 
 El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les 
balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la 
seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació per l'esmentada 
Direcció. 
 
 Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en 
principi, sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests 
vehicles hauran de ser prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots 
ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, 
clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la 
seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de 
conversió seran definits per la Direcció d'Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista 
els valors adoptats. 
 
2.15.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
 El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o 
el material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord 
amb els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el 
Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de 
l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en 
altres unitats. 
 Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec 
del Contractista, de manera immediata. 



 
 Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades 
adequadament, a càrrec del Contractista. 
 
 Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser 
reparades a càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant 
els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable. 
 
 De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que 
es trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia 
immediata de les troballes a la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia. 
 
 Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació 
de rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol 
altre material que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 
 
2.16.- CONSERVACIÓ DEL PAISATGE I CONSERVACIÓ , REPOSICIÓ I PROCEDÈNCIA DE 
LES PLANTACIONS 
 
 El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents 
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre 
l'estètica i el paisatge de les zones en que  es trobin situades les Obres. 
 
 En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres 
elements que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per 
evitar possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 
 
 De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les 
seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de 
ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra. 
Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de  
neteja,esporgada, artigues, excavacions de sots, tractament  
fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició  
a les plantacions i sembres i quantes cures culturals siguin necessàries  
per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades. 
         
Els treballs de conservació de las plantacions s’ajustaran al que  
prescriuen les respectives unitats d’obra. 
         
Un cop acabada l’execució de l’obra, el contractista procedirà a la  
neteja de la zona d’obra i zones que confrontin , transportant a  
l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats cobrint  
les rases, enretirant les instal·lacions provisionals, etc. 



 La conservació de les plantacions durant l’execució de les obres no es  
d’abonament directe, ja que el seu import es considera inclòs als  
respectius preus unitaris. 
          
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a  
llur recepció definitiva, s’abonarà mitjançant la partida alçada de  
‘conservació de les plantacions’ que figuri al Pressupost del projecte. 
         
 En cas de no existir la partida alçada especifica per a la ‘conservació  
de les plantacions’, s’entén que l’import dels esmentats treballs resta  
inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de  
l’administració a cap mena d’indemnització, el contractista haurà de  
seguir conservant les plantacions fins a la recepció definitiva de les  
mateixes. 
Es defineix com a reposició, la substitució de les plantes, que el   
contractista haurà d’efectuar durant l’execució de les obres i durant el  
període de garantia fins a llur recepció definitiva, quan les espècies  
corresponents no hagin tingut el desenvolupament previst a judici de la  
Direcció d’obra, o hagin estat danyades per accidents       
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers 
acreditats i ubicats a zones on els factors ecològics siguin semblants als de la zona on 
s’han d’executar les plantacions. 
 
 
2.17.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 
 
 El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin 
rebudes provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 
 
 De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un 
termini de garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, 
al  
seu càrrec, qualsevol part d’aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert 
deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a 
conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui 
considerar com inevitable. 
 
 El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el 
termini de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els 
preus unitaris contractats. 
 
 
 



2.18.- NETEJA FINAL DE LES OBRES 
 
 Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i 
edificis, de caràcter temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs 
del seu emplaçament restaurats a la seva forma original. 
 
 De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els 
accessos a préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui 
necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que 
sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 
 
 Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament 
netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 
 Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran 
objecte d'abonaments directes per a la seva realització. 
 
 
 
2.19.- DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
 
 Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de 
les Obres o la seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret 
d'inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, 
remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició 
de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments 
o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits 
vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de 
deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva 
utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; 
els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es 
facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de 
subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les 
instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a  
l'acabament dels muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com 
l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; els 
de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències observades i posades de 
manifest pels corresponents assaigs i proves. 
 
 En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la 
motivi, estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com 



les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 
 
 
 
2.20.- ASSAIGS DE CONTROL 
 
 Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori 
de Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment i les que successivament puguin ser d'aplicació. 
 
 Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels 
materials, el contractista ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap 
reclamació econòmica per part del contractista. 
 

•  El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment 
aprovades, tots els assaigs que es realitzin segons la previsió expressa en el 
pressupost . No comptabilitzant-se en aquest import aquells assaigs que donin 
un resultat negatiu. 

 
 
 
2.21.- RECEPCIÓ  
 
 El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la 
finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho 
comunicarà a l'Ajuntament, qui nomenarà el seu Representant per a la recepció 
provisional i qui, al mateix  temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la 
per escrit al Contractista i a la Direcció d'Obra. 
 
 El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 
reclamacions en Acta. 
 
 S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de 
l'Ajuntament, la Direcció d'Obra i el Contractista, i s'elevarà a l'aprovació de la 
Superioritat. 
 
2.22.- OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 
 
 El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les 
disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la 
Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que 
posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò que 
disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, 



així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 
 
2.23.- TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
 El termini d'execució començarà a contar des de la data de la signatura de l'Acta 
de Replanteig. 
 
 L'Acta de Replanteig es signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir 
de la data de l'adjudicació definitiva. 
 
2.24.- TERMINI DE GARANTIA  
 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció 
Provisional. 
 
2.25.- PENALITZACIONS 
 
 El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia 
hàbil que excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. 
L'esmentada penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres. 
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2.26.- ALTRES CONSIDERACIONS GENERALS 
 

Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres 
documents del projecte. 
 

1)  L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran 
solapaments,  separadors, cavallets, etc, els quals es consideraran repercutits 
en el preu del ferro. 

 
2) Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no 

considerant-se cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera 
repercutit en el preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de 
runes. 

 
3) Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar 

el projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, 
l’ofertant farà la seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució 
d’aquestes partides oblidades o amb poc amidament.  

 



4) La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a 
lliurar-li, qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, 
plànol, etc, que consideri necessària per a l’execució dels treballs. 

 
5) Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra 

requeriran l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del 
contractista. 

 
6) Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 

“postes” i prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser 
aprovat per la D.O., no podent presentar cap resta de brutícia o 
deteriorament.  

 
7) L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de 

formigó mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà 
inclòs en el m3 de formigó posat a obra. 

 
El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions 
necessàries (inclosa la cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment 
de l’encofrat durant el formigonat i primer enduriment del formigó. També 
inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de 
tapes laterals, com també tots els matavius i forats que fixi la Direcció 
Facultativa. 

 
8) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i 

impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es 
considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit. 

9) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats 
hidràulicament, a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la 
seva posada en servei. 

 
10) El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de 

ser aprovat per la D.O. 
 

11)  El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat 
requerits per la DO, i segons el Pressupost de Contracte de l’Obra, no 
comptabilitzant-se en aquest import aquells assaigs que donin un resultat 
negatiu. 

 
12)  Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compta del 

contractista. Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 
 



13)  Les Partides Alçades del pressupost són d’Abonament íntegre sempre i quan la 
direcció d’Obra no decideixi el contrari. 

 
14)  Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del 

projecte, prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 
 

15)  Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres 
s’aplicarà una sanció del 1 per mil del pressupost de contracte.  

 
16)  Per cada dia natural de retard en els terminis parcials que estableixi el Pla 

d’Obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte. 
 

17)  Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G. 
 

18)  Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 
 

19)  Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar 
completament (plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la 
D.O. 

 
20) El Projecte as-built serà executat pel Contractista, al seu    càrrec, en el 

termini màxim d'un mes a comptar des del dia d'acabament del seu contracte. 
L'incompliment d'aquest termini tindrà les mateixes repercussions que 
l'incompliment del termini d'obra." 
 

21) Si durant el transcurs de les obres fora necessari executar treballs no 
especificats en el Projecte, 
 

1.- Necessari per poder desenvolupar l’obra. El contractista esta obligat a 
executar-los segons les instruccions que a l’efecte rebrà de la Direcció Facultativa, 
s’emetrà el corresponent preu contradictori elaborat d’acord amb els preus 
simples del pressupost. 
 
2.- No necessari per l’obra. El contractista no estarà obligat a executar-lo fins que 
no rebi l’aprovació de la despesa d’aquest nou treball per part de la Junta de 
Govern Local. 
 

Vilafranca del Penedès, febrer 2017 
 
 
 
Antoni Armengol Romagosa      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.- NORMATIVA TÈCNICA GENERAL DE L’EDIFICACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Normativa tècnica general d’Edificació  
 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 
de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

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. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi 
tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i 
local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

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. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la 
seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color 
negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les 
possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció 
del seu abast i dels usos previstos. 



 

Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

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

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 
 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  
 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

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

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 



 

Accessibilitat  
 

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

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

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

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

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

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

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

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

 

Seguretat estructural 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 

Seguretat en cas d’incendi 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 
 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 



 

             SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

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

 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

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

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

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

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

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 



 

(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  En vigor a partir del 23/12/2011 
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

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

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

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

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 



 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              derogada 
pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 



 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per 
la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 



 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

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

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

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

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

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

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

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

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

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

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 



 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les 
instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

 



 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción  

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 



 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

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

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

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

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

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

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

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

Residuos y suelos contaminados    

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

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT A LES OBRES D E CONSTRUCCIÓ 
 
 
Dades de l'obra 

 Tipus d'obra 
PROJECTE PER A UN PASSEIG PER VIANANTS I ÀREA D’ESBARJO PER A GOSSOS  

 Emplaçament 
Parcel.la Municipal ubicada a la façana Nord Oest del Cementiri de Vilafranca  

 Superfície àmbit d’actuació 
TOTAL : aproximadament 6.800m2  

 Promotor 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

 
Dades tècniques de l'emplaçament 

 Topografia 
La topografia en el sentit del màxim pendent i de forma aproximada present un pendent mitja 
del 10%, el qual es redueix en algun tram on hi ha zones aterrassades amb talús a la part de 
baix.   A més hi ha un desnivell transversal perpendicular aproximadament al màxim nivell de la 
meitat que el valor anterior.  

 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
Aquesta intervenció es superficial, a nivell de paviments i moviments de terres de poca entitat. 

 Condicions físiques i d'ús de l’edifici 
Es una actuació de pavimentacions exteriors, no es genera sostre edificat.  

 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
No es preveuen afectacions a serveis existents. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre d isposicions 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. 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
 



Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
Identificació dels riscos.  
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

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

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

-  Riscos derivats del funcionament de grues  

-  Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
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 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

 

 

 



- 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 

- 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 edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- 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 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- 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) 

 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 

- 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 r iscos 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. 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 
Mesures de protecció col.lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

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

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

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de 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 
 
 
 



 
- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 

 

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 29 1º y Anexos I y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

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

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

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

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

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

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

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

 

O. de 31 de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87) 

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

 

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

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

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

 

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

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

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

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

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

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

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

 

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

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

 



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

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 

 

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

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglam entarias 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) 

 
  

     

 

 

Vilafranca del Penedès,  -  febrer 2017 
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