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DADES GENERALS ( DD1 + DD2 ) 
PROJECTE PROJECTE TÈCNIC DE TANCA i  DE MURS PER FEMER EN ACTIVITAT 

RAMADERA i PARCEL.LA AGRÀRIA 

EMPLAÇAMENT       Disseminats  Bordallet, Terrme nº23,  Polígon nº6,  Parcel.la nº6     
                         DP 08720, VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

REF.  
CADASTRAL 

08306A006000060000DY 

PROMOTOR BORN HALAL SL ( NIF :  B67096024  )  

TÈCNIC Arq. Tècnic:  LUIS MOYA SALA  ( nº Col.legiat CAATEEB : 12.042 ) 
NIF :  43691314P  
Adreça : Carrer Princesa nº54, Pral. 1ª - DP 08003 - BARCELONA 

 
 
 
 

Relació de documents complementaris, projectes parcials 
( DD3 ) 

 

 

S’adjunta Projecte d’Activitats a la documentació que s’entrega al Departament 
d’Urbanisme; per aportar dades tècniques més específiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

MD1. Informació prèvia :  
antecedents i condicionants de partida 

 
FINALITAT 

El projecte següent, pretén aportar tota la documentació necessària per a poder obtenir la 
corresponent llicència d’obres menors consistent en:  execució de tanca, adecuació de naus a nova 
activitat d’explotació ramadera i de murs per femer en activitat ramadera i parcel.la agrària emplaçada a :  
Disseminats Bordallet Terme nº23, Polígon nº6, Parcel.la nº6, DP 08720 a Vilafranca del Penedès. 
 

INFORMACIONS PRÈVIES. CONDICIONANTS DE PARTIDA.  
DESCRIPCIÓ ESTAT ACTUAL 

En la parcel.la agrària objecte del present projecte    es vol realitzar una activitat consistent en : 
granja per explotació ramadera. Segons POUM  la qualificació de sòl de la parcel.la és : Sòl No 
Urbanitzable 4 ( S.N.U. 4 ) de protecció agrícola tipus I, la qual alhora és d’explotació ramadera.   

Segons dades cadastrals la parcel.la té 11.602 m2 i 2555 m2 construïts. Aquests darrers 
consistents en dues naus per bestiar (1241 m2 cadascuna) i 73 m2 de construcció destinada a vivenda 
agrària. La resta de terreny està destinat a explotació agrària, com també a pastura. 

La parcel.la té forma irregular, més o menys trapezoide. En el llindar est té una longitud de 
96.15 ml ; en el llindar sud té una longitud de 140 ml; en el llindar oest té una longitud de 110 ml; i en el 
llindar nord té una longitud de 86.10 ml. 

Les dues naus existents es troben paral.leles o encarades a la banda del llindar est, separades 
9.40 ml l’una amb l’altra. Una d’elles, nau 1, la més allunyada del llindar est, al voltant del nucli central 
on hi ha la construcció per a vivenda agrària té una zona o sector destinada a magatzems i oficines; la 
resta de l’espai és obert i diàfan, com també a l’altra nau.  Cal tenir en compte que per a què  es  pugui 
desenvolupar la  nova activitat d’explotació ramadera de boví i oví es distribuiran les dues naus amb 
tanques movibles per repartir el bestiar. La nau 1 estarà destinada a explotació de boví i engreixaments, 
i la nau 2 a explotació d’oví. 

La construcció és de dues plantes i disposa a la planta baixa : un distribuidor, un “office” i unes 
escales per accedir a la planta pis on tenim dues estances i un passadís per sortir a l’exterior.  Les dues 
naus disposen d’espais diàfans, i la nau 1 a més a més, com s’ha comentat anteriorment, disposa de:  
dues cambres per eines, quatre cambres de magatzems, dues oficines de control, dues oficines de 
veterinari, dues cambres higièniques, dos trasters i  dos passos.  

Les obres a realitzar com s’ha esmentat anteriorment consistiran en : execució de tanca per 
delimitar tot el perímetres de la  parcel.la ; en mur per delimitar la zona de femer, i instal.lació de 
tanques movibles a les dues naus per desenvolupar la nova activitat d’explotació ramadera.  El mur del 
femer farà una “L” en la seva vista en planta fent angle recte, i  es trobarà emplaçat en el llindar est de la 
parcel.la, just a continuació d’una de les naus. El costat llarg es trobarà encarat al llindar est  amb una 



 

 
 
 
 

longitud de 38,53 ml, i 11,93 ml el costat curt el qual arrencarà des del mateix llindar. Tindrà una altura 
mitja de 2.50 metres.  

               Les intervencions que es realitzaran a la parcel.la no afectaran ni variarà els seus usos 
principals,  ni  les activitats que es desenvoluparà a la mateixa. Ni tampoc hi haurà augment de superfície 
a les construcions existents. S’habilitarà un nou espai pel femer delimitat pels nous murs amb angle recte 
o fent “L” de 296,49 m2 i amb un volum aproximat de 741,22 m3.  

                
DESCRIPCIÓ PROJECTE 

El present projecte consta de : 
          Memòria descriptiva juntament amb els plànols arquitectònics de l’estat actual i de la 
intervenció, fitxa de residus, amidaments i pressupost. I com a documentació annexa tindrem: estudi 
bàsic de seguretat i salut, fotos de la parcel.lai i plec de condicions. 

 
NORMATIVA APLICABLE 

 

             Per definir els treballs que es pretenen realitzar en el present projecte s’ha tingut  en compte: la 
de Seguretat Estructural (SE), d’accions de l’edificació (AE), de Fonamentació (SE-C), de fàbrica (SE-F) 
segons el CTE; com també  a nivell de seguretat R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció; normatives a les quals el presnt projecte 
s’adequa; com també a totes les normatives d’àmbit estatat, autonòmic i municipals.    

 

MD2. Descripció Projecte 
 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PARCEL.LA  
CONSTRUCCIONS EXISTENTS i ENTORN  

 

Segons dades cadastrals la parcel.la objecte del present projecte té 11.602 m2 i 2555 m2 
construïts. Aquests darrers consistents en dues naus per bestiar (1.241 m2 cadascuna en un espai 
diàfan sense distribuir) i 73 m2 de construcció destinada a vivenda agrària.   

Es tracta d’una parcel.la d’ús agrari i de cultiu. Segons dades cadastrals tenim : 4.668 m2 de 
vinya de secà, 2.127 de terreny cultivable de secà i 2.149 m2 de pastures. La parcel.la té forma 
irregular, de trapezoide, i es confrontant a terrenys agraris i sòls sense edificar.   

El llindar oest de la parcel.la és confrontant a la riera de l’Adoberia. Al costat d’aquesta tenim la 
calçada asfaltada per fer el recorregut cap a la parcel.la, prenent una desviació pel camí de terra 
confrontant al llindar nord del solar. En aquest llindar tenim l’accés a la finca, el qual està situat en la 
zona de pas que separa  les dues naus. 

Comunicacions : la calçada abans descrita és paral.lela a la carretera principal, la qual “arrenca” 
de la rotonda on conflueix l’avinguda de la Pelegrina, carrer Sant Cugat de Sesgarrigues i carrer Santa 
Fe del Penedès. Aquesta rotonda està comunicada amb la xarxa viària  de l’entorn, on tenim les 
carreteres i autopistes que donen accés al casc urbà i centre de Vilafranca del Penedès : N-340, C-15 i 
Autopista del Mediterrani ( AP-7 ).   



 

 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
La solució que s’ha adoptat, és la que s’ha considerat més adient per satisfer  les necessitats del 

promotor d’acord al seu programa de necessitats, consistent en : tanca per parcel.la, tanques movibles en 
naus i murs per femer. Les tanques per la parcel.la seran de dos tipus :  una consistirà en un filat  o malla 
metàl.lica fins 1.50 ml d’alçada i quadrícula de 50mm x 50mm, la qual anirà agafada a pals metàl.lics 
col.locats cada 2 metres als llindars est, nord i sud; i tindrem la tanca de tipus cinegètic per permetre el pas 
de la fauna amb pals de fusta cada 1.85 metres i malla nuada amb quadrícula a la seva base de 30 cm x 
30 cm fins una alçada d’0.90 m., i a la resta d’alçada 0.60 m fins completar l’alçada d’1.50 metres amb 
quadrícula de 15 cm x 15 cm per permetre el pas d’aus. Els murs pel femer es realitzaran amb totxana de 
15 cm de gruix arrebossats  (per una cara a la banda del fermer) prèvia fonamentació amb sabata 
correguda de 40 cm d’ample i 40 cm de cantell.  En els murs s’executaran “recrescuts cap enfora” en 
relació a la zona del femer amb  pilastres de 30 cm cada 10 metres per evitar que es formin junts o que 
“s’obri” la fàbrica. En els “recrescuts” es farà ‘’créixer’’ la fonamentació fins a 50 cm d’ample. Alhora per 
habilitar la zona del femer es realitzarà una solera de formigó mitjançant : capa base de grava de 10 cm de 

gruix, formigó en massa de 15 cm de gruix amb xarxat de ø 6 mm formant quadrícula de 15 cm. En el 
paviment es faran junts cada 20 m2,  i es realitzarà amb un pendent de l’1.5 % cap enfora per evacuar les 
aigües pluvials. No tindrà sumider.  Relatiu a la nova distribució per les naus : es col.locaran tanques 
movibles metàl.liques i amb quadrícula per delimitar l’espai per les diferents peces de bestiar. 

 
JUSTIFICACIÓ DE LA  SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
                Com s’ha esmentat anteriorment, les obres que es volen realitzar no afectaran a l’activitat 
ramadera i d’explotació agrària que es vol desenvolupar a la parcel.la, doncs la tanca de la parcel.la, les 
tanques movibles per les naus, i els murs que delimiten la zona del femer tindran l’estabilitat suficient. En 
el cas dels murs de fàbrica no tindran que suportar càrregues, únicament s’haurà de garantir l’estabilitat a 
nivell de la fonamentació que   quedarà garantida pel seu dimensionament i per la resistència i coherència 
del sòl. Alhora es realitzaran  pilastres cada 10 metres  a mode de junts per evitar que “s’obri” la fàbrica, 
tenint en compte que els junts mínims exigibles pels murs  de fàbrica segons el CTE-SE-F serà cada 8 a 
12 metres per paraments que reben càrregues de forjats. En el cas del present projecte serà cada 10 
metres, tenint en compte a més a més que el mur no rep càrregues verticals de forjats ni de cap altre tipus. 
Alhora, a la solera que delimitarà la zona de femer es realitzaran junts de dilatació cada 20 m2 en tot el 
gruix del paviment, com exigeixen  les bones pràctiques constructives per qualsevol tipus de paviment i 
evitar que s’esquarteri.    
                
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓ EXECUCIÓ OBRA 
 
Per l’execució de les intervencions descrites en el present projecte es realitzaran les següents accions : 
 
Per la tanca :  

i) Replantejat on aniran emplaçats els pals, i els dos tipus de tanca.  
ii) Realitzar els buits. 
iii) Plantar els pals metèl.lics cada 2 metres per la tanca de filat, i cada 1.85 metres per la 

tanca de tipus cinegètica i nuada. 
iv) Col.locar el filat metàl.lic i tanca nuada de tipus cinegètic. 

 
  Pels murs per delimitar la zona del femer :   
 

i) Replantejar murs i solera per delimitar zona de femer, supervisant que la solera agafi el pla 
del llindar est i que no coincideixi amb el talús que tenim en el mateix llindar.  

ii) Realització de rases de fonamentació. 
iii) Col.locació d’armadures fonamentació i formigonar sabates contínues. 
iv) Execució de tanques de fàbrica amb els “recrescuts” cada 10 metres. 
v) Arrebossat de parets. 
vi) Realització  de   solera   per habilitar zona femer amb el corresponent pendent cap enfora :  

grava, solera de formigó amb malla   electrosoldada, i   execució de junts de   dilatació. I 
impermeabilitzar zones que puguin afectar al llindar. 

 
   Per les tanques movibles de les dues naus : 
 

i)         Replantejar ubicació de les tanques movibles a les dues naus en funció de les peces de 
bestiar. 

ii)         Col.locació de les tanques.            
 

 SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ 
 

     La superficie  d’actuació  que  es  considera  són els ml de tanca, els m2 de murs i  de 
solera:   
 
Superfície Murs Femer:                                       2,50 ml ( alçada ) x 50,46 ml ( llargada ) =  126,15 m2   
Superfície Solera Zona Femer :                          296,49 m2   
Superfície Naus col.locació tanques movibles :   863,05  ( nau 1 ) + 845,14 ( nau 2 ) =  1708,19 m2  

      
  Superficie Total d’Actuació :  2130,83 m2 
 
  ml de tanca de parcel.la :  422,25 ml 
 
  
 



 

 
 
 
 

MD3. Requisits a complimentar en funció de les 
característiques de la intervenció 

 
REQUISITS NORMATIVA APLICABLE 

 
Aplicant    les   normatives   aplicables  en   aquest   projecte (  Seguretat   Estructural,  Seguretat 

Accions de l’Edificació,  Seguetat  Fonamentació  i  Seguretat  Obra  de  Fàbrica   segons   CTE, i  R.D. 
1627/97 de 24 d'octubre relatiu a seguretat   i  salut  en   les  obres   de  construcció),  la intervenció  no  
haurà de modificar l’ús al qual està destinat la parcel.la  segons  la qualificació del sòl definit  pel POUM 
i el Pla General.   

Per  tant,  l’obra   que  es   realitzarà   haurà   d’ésser  suficientment   sòlida  i    estable pels murs 
de la zona del femer que s’executaran, com també per la tanca   que  es  realitzarà  a  tot  el   perímetre 
de la parcel.la, i les tanques movibles a les dues naus d’explotació ramadera.  Per    una    altra  banda, 
la  solera que delimitarà   la    zona del femer juntament   amb els murs  de la mateixa  zona: s’haurà de  
realitzar d’acord a les bones pràctiques constructives per evitar que es creïn junts,fissures o  esquerdes  
a   l’obra  de  fàbrica. com    també per què no s’esquarteri la solera   de  formigó; és a dir,  s’hauran  de 
realitzar junts de dilatació ( per solera ), i   en  el cas del mur de fàbrica :  es r     realitzaran   pilastres  o 
recrescuts d’obra  fins  un  gruix de  30 cm,  els    quals    alhora aportaran també més estabilitat envers 
possible empentes horitzontals.      

             Els treballs s’hauran de realitzar en condicions òptimes de seguretat, deixant les zones netes.Els  
operaris  hauran  de  dur  els corresponents   EPI’s ( cascs, guants,   roba de treball, calçat de seguretat, 
mascaretes,ulleres protectores, equips pertinents per realitzar tasques   de  soldadura, etc.), prenent  les  
precaucions necessàries   per  no afectar la salut dels usuaris de les  parcel.les veïnes com vianants a la 
zona(per exemple pols);com també de resultes de trasllat de les runes de la zona de treball a  l’abocador 
autoritzat,així com adoptar les mesures pertinents   per   les    càrregues    suspeses    que    es    puguin   
manipular. Extrems que  s’especifiquen en l’estudi bàsic de seguretat i salut.  
 

MD4. Descripció dels sistemes que composen l’obra 
 
                         
PARTS DE LA PARCEL.LA  AFECTADES PER L’OBRA 

 

Com s’ha descrit anteriorment,les zones de la parcel.la que estaran afectades per les obres serà 
tot el perímetre de la parcel.la, com el llindar est de la mateixa i les dues naus per bestiar. És   a dir, els 
treballs es realitzaran   dins  de la parcel.la . I    l’accés   a  la finca s’utilitzarà  per  entrar  els materials, 
com també per transportar els residus que es generin a un abocador autoritzat. 

          
 
 
 
 



 

 
 
 
 

                                       A Barcelona,el 14 de Juny de 2018 
 
   Arquitecte Tècnic:   

Luis Moya Sala 
Princesa nº54 Pral 1ª - 08003 - Barcelona 

                                      Tlf:  93.319.29.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – NORMATIVA APLICABLE 



 

 
 
 
 

 
MN. NORMATIVA APLICABLE 

 
MN1. EDIFICACIÓ 

    Normatives Principals Projecte 
 

-DB-SE del CTE  ( Seguretat Estructural ) 

- Llei 18/2007   del  Dret   a  l’Habitatge 

-Decret d’Habitabilitat 141/2012  
-R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció  

 
Normativa Tècnica General d’Edificació 
 

   Aspectes Generals 
 
“Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)”. 
“Ley 38/1999” (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
 
Codi Tècnic de 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). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no 

discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10). 
 
“Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación”. 
D 462/71 (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. 9/6/71 (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. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
“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) 
 



 

 
 
 
 

Bones Pràctiques 
 
RESOLUCIÓ JUS/2459/2016, de 25 d’octubre, per la qual s’inscriu al Registre de col·legis professionals de 
la Generalitat de Catalunya el Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura 
tècnica a Catalunya del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de 
Catalunya. 
 
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. 
 
“Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
 
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 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) 
 
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. 
 
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) 
 

Genèric d’instal·lacions urbanes 
 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat 
de 
Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 
(DOGC 
núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
Xarxes de sanejament 
 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
Sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament 
de 
les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 
Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
 
Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric.(DOGC 
18/12/2001) 
Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969) 
 
“R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)” 
“En particular”: 



 

 
 
 
 

ITC BT-06 “Redes aéreas para distribución en baja tensión” 
ITC BT-07 “Redes subterráneas para distribución en baja tensión” 
ITC BT-08 “Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución” 
ITC-BT-09 ” Instalaciones de alumbrado exterior” 
ITC BT-10 “Previsión de cargas para suministros en baja tensión” 
ITC BT-11” Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas” 
 
   Normatives Generals  en Matèria de Seguretat 
 

-R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció  
- Resolució 1412 del Ministeri de Treball del 23 de Juliol de 2012 relativa als Treballs en Alçada. 

   
-“Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo”. 
 
- “Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención”. 
 
-“Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 
como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad 
de auditoría del sistema de prevención de las empresas”. 
-“REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2016 
relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(Texto pertinente a efectos del EEE)”. 
 
 
 
 
 

MN2. Altres 
 
No s’escau. 
                                       A Barcelona,el 14 de Juny de 2018 
   Arquitecte Tècnic:   

Luis Moya Sala 
Princesa nº54 Pral 1ª - 08003 - Barcelona 

                                      Tlf:  93.319.29.97 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    3 – AMIDAMENTS/PRESSUPOST 
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ESTADO DE MEDICIONES 

OBRA EJECUCIÓN DE VALLADO y DE MUROS PARA 
ESTERCOLERO EN ACTIVIDAD GANADERA y 
PARCELA AGRARIA 

EMPLAZAMIENTO Disseminats  Bordallet, Terrme nº23,  Polígon nº6,  
Parcel.la nº6, DP 08720, VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

  
             
 

CAPÍTULO  I MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
1.1      10,25    m3  de excavación de tierras  a  cielo abierto en rebaje general, para cimentación muros de  
                        fábrica  para delimitar zona estercolero. Terreno normal con màquina retropexcavadora. 
 
            51,00 ml ( largo )  x 0.40 m ( ancho cimentación ) x 0.50 m  ( canto cimentación ) ≈  10,25 m3 
 
           Valor Partida 1.1 :  300 Euros           
 
 

CAPÍTULO  II CIMENTACIÓN y SOLERA 

  
2.1   8,20      m3 de suministro y puesta en obra   de   hormigón   en masa Fck=250 Kg/cm2,   consistencia  
                     plástica y tamaño máximo del árido de 40 mm.En cimentación de zapata corrida de muros de  
                     fábrica para delimitar  zona  estercolero. Se  incluyen  armaduras  de   zapata, encofrados de  
                     nivelación, vibrado y  curado  del  hormigón.  Hormigón  elaborado en central y vertido desde  
                     camión-cuba. 
                     Nota  :  Armaduras Cimentación :  2 Ø 12 Superiores ;   2 Ø 12 Inferiores  ;  
                                  1 estribo de Ø 6 mm cada 30 cm  : recubrimientos de 5 cm. 
 
                   51,00 ml ( largo )  x 0.40 m ( ancho cimentación ) x 0.40 m  ( canto cimentación ) ≈  8,20 m3 
 
                   Valor Partida 2.1 :  700 Euros                   
  
 
2.2   2,05     m3 de hormigón de limpieza  para la colocación del hierro en cimentación  ( 10 cm de canto ) . 
 
                    8,20 / 4 =  2,05 m3 
 
                   Valor Partida 2.2 :  150 Euros             
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2.3  296,50     m2 de  formación de “solera” ( para   delimitar zona estercolero). Compuesta por encachado  
                      de grava de 10 cm de espesor medio, nivelado   y    compactado   sobre   la   tierra    natural  
                      perfectamente horizontal y aplanada sobre  el encachado, más capade mortero para colocar  
                      estanqueidad ( plástico ; solapado en  perímetros muros); y   solera   de   hormigón   Fck=20  
                      N/mm2 de 15  cm de  espesor  medio, nivelado y acabado superficial con “helicóptero”. Para  
                      chapa de  compresión  malla  electrosoldada 15 cm x 15cm Ø 6 mm. Se i ncluyen  formación   
                      de juntas de dilatación cada 20 m2. 
                        
  Valor Partida 2.3 :  600 Euros     
 

CAPÍTULO  II PALETERÍA 

 
3.1 127,50  m2  de   suministro   y    colocación    ladrillo  hueco de 15 cm de grueso  tipo “tochana” con  
                     mortero c.p.a. relación:  1:3    para      cerramientos    que delimiten zona estercolero según  
                     planos;  y  para formar brancales o pilastras de 30 cm de grueso cada 10 metros; así como  
                     todo  tipo de trabajos y medios auxiliares que sean necesarios para su puesta en obra.  

 
                 2,50 ml ( alçada ) x 51,00 ml ( llargada ) ≈  127,50 m2 
 
 
                Valor Partida 3.1 :  1250 Euros 
 
 

CAPÍTULO  IV VALLADOS 

 
  4.1   312,25    ml. de realización de vallado con alambrada convencional con cuadrícula de 5 cm x 5 cm y 
                         postes metálicos  cada 2 metros para sujetar alambrada en todos los lindes   de la parcela,  
                         excepto linde oeste.  Se incluyen ayudas, materiales y medios auxiliares    necesarios para  
                         su correcta puesta en obra;   así    como   realización de huecos en el terreno  y suministro   
                         y colocación     de hormigón    en masa  en los mismos para cimentación de los postes. La  
                         altura tanto de los postes como de la alambrada será de 1.50 metros 
                         Nota : se ha descontado 10 ml de la cancela existente para el paso de vehiculos, personas  
                         y ganado.  
                                                     

                   Valor Partida 4.1 :  450 Euros         
 

4.2   110,00      ml. de realización   de vallado con alambrada cinegética anudada con cuadrícula de 30 cm  
                         x 30 cm en los primeros 90 cm, con    cuadrícula  de 15 cm x 15 cm en los últimos 60 cm y 
                         postes de madera  cada 1.85    metros   para    sujetar    alambrada  en el linde oeste de la   
                         parcela. Se incluyen ayudas, materiales  y medios auxiliares necesarios    para su correcta  
                         puesta en obra; así  como realización de huecos en el terreno  y   suministro   y colocación  
                         de hormigón en masa en los mismos para cimentación de los postes. La altura tanto de los  
                         postes como de la alambrada será de 1.50 metros 
                  

                  Valor Partida 4.2 :  150 Euros         
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4.3       1     Ud de instalación de vallado en las 2 naves industriales para distribuir las reses;  así como  
                   todo     tipo     de      trabajos    y    medios auxiliares que sean necesarios para su correcta  
                   instalación. 
 
                  Valor Partida 4. :  1200 Euros         
 
 
              TOTAL PRESUPUESTO                                                                                          4800 Euros 
 

 
 
NOTAS:  
 
  1.- El presente Estado de Mediciones, que se complementa con los planos grafiados,  

se ha previsto con la finalidad de obtener los presupuestos de contrata para 
adjudicar las obras. 

 
  2.- Deberá ser comprobado y repasado por el constructor adjudicatario, antes de  

firmar el contrato definitivo, no aceptando la propiedad ningún tipo de variación en 
el presupuesto general aceptado, y declinando toda responsabilidad económica 
en caso de haber variaciones entre el mismo y la obra una vez se haya aceptado 
y firmado el contrato de adjudicación. 

 
 
 
       En Barcelona, el 14 de Junio del 2018 
       Luis Moya Sala 
       Princesa, nº54 Pral.1ª 
       08003 (Barcelona) 
       Tlf: 93.319.29.97 
        

 
               



 

 
 
 
 

PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 

 
El pressupost de l’obra puja la quantitat de:         4800,00 EUROS  ( QUATRE  MIL VUIT-
CENTS  EUROS ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Barcelona,    Juny de 2018 
     Arquitecte Tècnic: Luis Moya Sala 
        C/ Princesa, nº 54, Pral. 1ª,  

DP 08003,  BARCELONA 
Telf.: 93-319.29.97 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                4 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.1–PLÀNOLS ARQUITECTÒNICS ESTAT ACTUAL 









 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2–PLÀNOLS ARQUITECTÒNICS INTERVENCIÓ 
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                                                                   5.1  FOTOGRAFIES 



 

 
 
 
 

FOTOGRAFIES 
PROJECTE PROJECTE TÈCNIC DE TANCA i  DE MURS PER FEMER EN  ACTIVITAT 

RAMADERA i PARCEL.LA AGRÀRIA 

EMPLAÇAMENT       Disseminats  Bordallet, Terrme nº23,  Polígon nº6,  Parcel.la nº6     
                         DP 08720, VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

REF.  
CADASTRAL 

08306A006000060000DY 

PROMOTOR BORN HALAL SL ( NIF :  B67096024  )  

TÈCNIC Arq. Tècnic:  LUIS MOYA SALA  ( nº Col.legiat CAATEEB : 12.042 ) 
NIF :  43691314P  
Adreça : Carrer Princesa nº54, Pral. 1ª - DP 08003 - BARCELONA 

 
FOTOGRAFIES 

 
En el presente projecte s’aporten les fotografies corresponents a la finca emplaçada  a:   Disseminats  
Bordallet, Terrme nº23,  Polígon nº6,  Parcel.la nº6, DP 08720, a Vilafranca del Penedès. 
 
FOTOGRAFIA Nº1 :  

 

 
Vista Pas Central entre les 2 Naus i Accés Principal Parcel.la  (al fons de la imatge)  
FOTOGRAFIA Nº2 :  



 

 
 
 
 

 

 
 
Vista des del pas central de les dues naus : terrenys agrícoles 
 
 
 
 
 
Signat  el Tècnic,   
Luis Moya i Sala  
A Barcelona, el 14 de Juny de 2018 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I 
ECONÒMIQUES 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  
Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de 
les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval 
sobre la mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de 
la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final 
d'obra. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 
R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les 
obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons 
les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  
donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació 
final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
El Constructor 
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Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i 
mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  
obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  
comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla 
de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre 
que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes 
en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
Oficina a l'obra 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar 
els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el 
cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter 
de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es 
refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a 
mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
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liquidacions. 
Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no 
es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment 
exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost 
en més d'un 10 per 100. 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les 
ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, 
solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest 
tipus de reclamacions. 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es 
puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de 
la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a 
allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor 
l'omissió d'aquest tràmit. 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament 
dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per 
a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
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compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
Prórroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la 
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que 
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a 
les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin 
per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a 
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars 
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 
l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o 
que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte 
de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris 
per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que 
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, 
excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una 
llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
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Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de 
l'Obra. 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 
transport. 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los 
per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà 
fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que 
calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que 
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat 
de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o 
unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a 
la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats 
per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial 
Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà 
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l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat 
del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior 
a nou mesos. 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec 
del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes 
inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis 
de construcció. 
 
Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si 
no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les 
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

Capítol II: Condicions Econòmiques 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 
correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci 
de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu 
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta 
de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet 
per prendre part en la subhasta. 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas 
que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
De la seva devolució en general 
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Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li 
sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

Epígraf 3: Dels preus 
Composició dels preus unitaris 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació 
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran 
com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat 
en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en 
el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins 
del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap 
pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de medir 
les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec 
General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
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Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de 
les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del 
pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 
3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en 
serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que 
pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de 
la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que 
reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, 
per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per 
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
Liquidació d'obres per administració 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant 
els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 
esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades 
en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin 
treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que 
realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel 
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seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la 
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat 
el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a 
terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits 
segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la 
baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna 
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que 
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en 
l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà 
practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna 
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de 
materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta 
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relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, 
dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades 
amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies 
següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de 
la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la 
forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 
per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de 
mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb 
dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas 
que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 
aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts 
dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant 
el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director 
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que 
anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver 
estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total 
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les 
quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al 
seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús 
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de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament 
acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per 
cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista 
tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret 
el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a 
la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o 
que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin 
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document 
públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es 
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
Conservació de l'obra 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que  
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
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disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, 
abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint 
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o 
utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del 
contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició 
ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò 
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una 
de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé 
que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
 
A........................, a.....de..................de......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte Tècnic

LA PROPIETAT LA CONTRACTA
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ObFE
- I

TE
C

" 
)

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats

E ió d  T  i  d  M   F   A ti it t R d  i P l l  A à iObra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 20 50 10 25d
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 D
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 Disseminats  Bordallet, Terrme nº23,  Polígon nº6,  Parcel.la nº6 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS Comarca : Alt Penedès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Execució de Tanca i  de Murs per Femer en Activitat Ramadera i Parcel.la Agrària

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

argiles 20,50 10,25
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 20,50 t 10,25 m3
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Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

és residu
 abocador

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

no si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000ui
te

ct
es

 d
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a
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e 
2 terres reutilitzades i terres portades a abocador

no

Residus d'enderroc 

mateixa obra altra obra

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

u

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 12,3900 0,0896 13,4700

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,9100 0,0407 5,2000
formigó 170101 0,0320 10,1300 0,0261 8,2700

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,3500 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000a
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totals d'enderroc 

Residus de construcció

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 12,39 t 13,47 m3
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   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos  els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

- altres

-
-
-

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

especificar
especificar -

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

minimització
Enderroc, Rehabilitació, 

-
-
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-
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6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0 00 t 0 00 m3
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                    acer en perfils reutilitzables

4.-

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    fusta en bigues reutilitzables

p g g
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

5.-
6.-

                    altres : 0,00 t 0,00 m

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0ec
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e

0,00
0 00

0,00
0 00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0 00

(m3)
Terres per a l'abocador

g / / p p 0
argiles 12,3
altres 0
terres contaminades 0

Total 12,3

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 8,27
Maons, teules i ceràmics 40 5,20

12,300,00
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0,00

0,000,00

0,00
0,00

0,00
12,30
0,00
0,00

no inert
no

0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar
inert

Maons, teules i ceràmics 40 5,20
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable
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* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
si especial

no no especial
no no especial

no especial

no inert
no no especial
no

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
C t id   G i  i lt   i l
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R.D. 105/2008

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si
* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
-

-

-

tipus de residu
Exavació i Construcció
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    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Adeterminar pel contractista

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l 15 00

PRESSUPOST 
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Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12 00 €/m3 5 00 €/m3 5 00 €/m3 70,00 €/m3
Classificació      

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Valoritzador / Abocador         

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Excavació m   ( 20%) 12,00 €/m 5,00 €/m 5,00 €/m 70,00 €/m
Terres 12,30

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 8,27 -

Maons i ceràmics 5,20 78,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

- -
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41,35

-

33,08

-

-

99,24

100,00 110,81

-

runa neta

- -

26,00

-

1265,95

-

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,00 - -

- - -

-
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0,00 0,00

-

- - -

-

- - -

-

78,00

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €
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Compactadores

99,24 167,35 143,89

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

488,48p p g

m3

euros

El volum dels residus és de : 39,30

El pressupost de la gestió de residus és de : 400,00
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
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Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3
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Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

unitats -
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Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -
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             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

-
-
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
plec de condicions

tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
fiança
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

FIANÇA

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites  el càlcul inicial de generació de residus  a efectes del càlcul de la fiança  s'estima que es podrà reduir en un 

T 25,83 T
T 12,39 T

25,83
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Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

12,39
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

Si  l  i i  d l Pl  d  tió d  id  (  h  d' l b  l t ti t )   difi  l  i i  d  

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

   Càlcul de la fiança d
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( Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Residus d'excavació * 25,83 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 12,39 T 11 euros

Tones

euros

or
a
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420,42

euros/T 136,29

Total fiança **

38,2

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

euros/T 284,13

PES TOTAL DELS RESIDUS
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  PER EXECUCIÓ 
DE TANCA i  DE MURS PER FEMER EN ACTIVITAT 

RAMADERA i PARCEL.LA AGRÀRIA 
 
 

          Disseminats  Bordallet, Terrme nº23,  Polígon nº6,  Parcel.la nº6    
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Dades de l'obra 

 Tipus d'obra 

EXECUCIÓ DE TANCA i  DE MURS PER FEMER EN ACTIVITAT RAMADERA i PARCEL.LA AGRÀRIA 

 Emplaçament   

Disseminats  Bordallet, Terrme nº23,  Polígon nº6,  Parcel.la nº6, DP 08720, VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 Superfície Construïda Restaurada i Intervinguda  

126,15  m2 Murs Fener  296,49 m2 Solera Zona Femer; 422,25 ml Tanca; 1708.19 m2 zona tanques movibles naus

 Promotor  

BORNHALAL SL 

 Tècnic autor/s del Projecte d'execució 

LUIS MOYA i SALA  

 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

LUIS MOYA i SALA  

 
Dades tècniques de l'emplaçament 

 Topografía 

PENDENT GENERAL DEL 1-1.5 % 

 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

Sòl coherent – resistència 2,0 Kg/cm2 

 Condicions físiques i d'ús dels solars i edificis de l'entorn 

Edificis de caire Agrari i Industrial 

 Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Les instal·lacions d’Aigua i Sanejament  estàn soterrades en la via pública. Electricitat en via pública. 

 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

Vials normals per un sentit  – 7,70 ml. ample calçada / voreres  EXISTENTS : 6.25 ml. ample banda parcel.la objecte 
present estudi   /  5.05 ml banda oposada  /  densitat de circulació NORMAL 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

Moviments de terres i excavacions 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

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

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

Fonaments 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 



 

 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

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

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

Estructura 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

Coberta 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 



 

 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

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

Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

Instal.lacions 

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

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

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

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

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

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

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

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

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

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

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

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 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

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

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

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

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

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

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

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

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

 

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

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

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

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

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

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

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

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

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

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



 

 
 

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

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

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

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

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

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

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

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

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

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

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

Modificació: BOE: 24/10/75 

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

Modificació: BOE: 25/10/75 

- 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) 
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1. – OBJETO DEL ESTUDIO 
 

 
La licencia a tramitar está incluida en el ANEXO III, actividades de la Ley 20/2009 del 
14 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. 
 
Con el Código 11.1 Actividad agroindustriales y ganaderas. d plazas de vacuno de 
engorde < 600 cabezas y f plazas de ovino y de cabruno < 2000 cabezas. 
 
 Se solicita la licencia ambiental para desarrollar la actividad, según se establece en la 
Ley 20/2009 del 14 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. 
. 
Por todo ello se redacta la presente memoria de acuerdo a lo establecido en las 
disposiciones vigentes. 
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2. – DATOS DE LA EMPRESA                                                      
 

  
2.1 Emplazamiento  
 

DS BORDALLET TRMO 23 POLIGONO 6 PARCELA 6. PORROIG 

08720 – VILAFRANCA DEL PENEDES. (BARCELONA) 

 

2.2 Titular 
 
Nombre: BORN HALAL, S.L.  
C.I.F.: B67096024 
 

Representante legal 
 
RACHID EL HASKOUIRI SOUIDIKA 
D.N.I.: 21.770.312-F 
 

2.3 Dirección para notificaciones: 
 

La dirección para las notificaciones será la propia de la actividad:  
 

DS BORDALLET TRMO 23 POLIGONO 6 PARCELA 6. PORROIG 

08720 – VILAFRANCA DEL PENEDES. (BARCELONA) 

 

2.4  Antecedentes y clasificación urbanística 
 

La actividad se encuentra ubicada en una finca rustica inscrita en el Registro del a 
propiedad del municipio de Villafranca del Penedés con el número de finca 3427. 
Pieza de tierra de ciento catorce áreas y veinticuatro centiáreas, situada en el término 
de esta villa y partida de “PONT VELL”; afronta: por oriente, Este y Antonio Baltá; por 
el poniente, Oeste y la Riera; por el Mediodía, Sur con los herederos de Antonio Isart: 
por el cerç, Norte, y el camino antiguo de Porroig. 
 
En aplicación al Plan de ordenación urbanística municipal (POUM) de Vilafranca del 
Penedes aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Barcelona (Generalitat de Cataluña) el dia 11 de junio de 2003. Y el texto refundido del 
POUM que aprobó el ayuntamiento y las modificaciones puntuales correspondientes a 
erratas  las Normas Urbanísticas Posteriormente, se vio la necesidad de incorporar 
una serie de modificaciones puntuales correspondientes a errores gráficas y 
disfunciones, que han sido aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de la 
Generalitat el día 29 de marzo de 2007, y las correspondientes a la Modificación 
puntual del POUM referida a los artículos concretos que se encuentran afectados por 
la entrada en vigor del nuevo DL 1/2009 de 22 de diciembre de ordenación de los 
equipamientos comerciales, aprobada el día 12 de mayo de 2011 por la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Barcelona, con la incorporación de la Modificación puntual 
del POUM Errores y Disfunciones II (aprobada definitivamente el 31 de octubre de 
2012). 
 
Se clasifica como 6a  
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2.5 Relación de vecinos. 
 

por oriente, Este y Antonio Baltá; por el poniente, Oeste y la Riera; por el Mediodía, 
Sur con los herederos de Antonio Isart: por el cerç, Norte, y el camino antiguo de 
Porroig. 
 

2.6 Descripción del proceso industrial 
 

No existe proceso industrial por ser una actividad ganadera. 
 

2.7 Horario de funcionamiento 
 

El horario de la actividad siempre será diurno y estará comprendido dentro de la franja 
horaria de (7h -22h). De 7 h. a 21h. 
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3. – NORMATIVA APLICABLE                                                      
 

 

 Normativa Urbanística del planeamiento del municipio de Vilafranca del Penedes.  
 

 Decreto 486/1997, de 14 de abril por el cual se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.  

 

 Decreto 61/1994, de 22 de febrero, sobre regulación de las explotaciones 
ganaderas. 

 

 Lile 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control Ambiental de Actividades. 
 

 Leí 16/2002. De 1 de julio por el que se aprueba el Reglamento demisiones 
Industriales i de desarrollo de la Leí 16/2002. 

 

 IT-210 Criterios para la medida de la capacidad de almacenaje de ejecuciones en 
una explotación ganadera. 
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4. – DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN                                                      
 

 

4.1 Descripción de la parcela  
 

Se trata de una parcela agrícola y de explotación ganadera de bovino y vacuno. 
 
Las superficies se desglosan a continuación: 
 

Cuadro de superficies Parcela 

1 Nave 1 1.241,00 m² 

2 Nave 2 1.241,00 m² 

3 Vivienda Agraria     73,00 m² 

4 Estercolero   296,50 m² 

5 Viña secano 4.391,50 m² 

6 Labradío secano     2.127 m² 

7 Pastos      2.149 m² 

              Superficie Parcela Total  =  11.519,00m² 

 
 

En la parcela existen dos naves rectangulares preexistentes. 
 
La primera nave 1. Dispone de un núcleo central en donde se desarrollan los servicios 
de oficinas, almacenes, office y vivienda del ganadero. El resto se compone de las 
cuadras de Ovino/Cabrón.  
 
La construcción de la nave está realizada a base de bloques de hormigón y ventanales 
con cuarterones que dan al exterior. La cubierta es una cubierta ligera y tratada con 
aislamiento térmico. Y el núcleo central realizado a base de ladrillo macizo. 
 
 

Cuadro de superficies 

Nave 1 

Planta Baja Superficies útiles Construida 

1 Cuadra Ovino/Cabrón 353,01 m²  

2 Paso Ovino/Cabrón 76,56 m²  

3 Trastero 21,75 m²  

3 Almacén 18,60 m²  

4 Útiles 26,66 m²  

5 Paso 14,80 m²  

6 Almacén 19,67 m²  

7 Oficina Veterinario 16,20 m²  

8 Aseo  5,80 m²  

9 Oficina Control 16,92 m²  

10 Office 21,52 m²  

11 Distribuidor 29,46 m²  

12 Cuadra 2 Ovino/Cabrón 353,40 m²  

13 Paso 2 Ovino/Cabrón 74,40 m²  
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Cuadro de superficies 

Nave 1 

Planta Baja Superficies útiles Construida 

14 Trastero 21,75 m²  

15 Almacén 18,44 m²  

16 Útiles 26,72 m²  

17 Paso 15,00 m²  

18 Almacén 19,35 m²  

19 Oficina Veterinario 16,20 m²  

20 Aseo  5,80 m²  

21 Oficina Control 16,95 m²  

P. BAJA SUPERFICIE ÚTIL / CONSTRUIDA 1.188,96 m² 1.241,00 m² 

Planta Primera Superficies útiles Construida 

1 Vivienda Ganadero 55,20 m² 73,00 m² 

TOTAL SUPERFICIE UTIL / CONSTRUIDA 
NAVE 1 

1.244,16 m² 1.314 m² 

 
 

Cuadro de superficies 

Nave 2 

Planta Superficies útiles Construida 

1 Vacuno de Engorde Peso < 150 Kg. 266,72 m²  

2 Vacuno de Engorde Peso >150 Kg<220Kg. 266,72 m²  

3 Vacuno de Engorde Peso > 220 Kg. 266,72 m²  

3 Almacén / Pajar 235,15 m²  

4 Pasillo 189,00 m²    

TOTAL SUPERFICIE UTIL / CONSTRUIDA 
NAVE 2 

1.224,31 m² 1.241,00 m² 

 
 

Cuadro de superficies 

Estercolero 

Planta M² M³ 

1 Estercolero 296,49 m² 741,22 m³ 

TOTAL SUPERFICIE/VOLÚMEN 
ESTERCOLERO 

296,49 m² 741,22 m³ 

 

4.2 Zona de Carga y descarga. Aparcamientos. 
 

Se dispone entre las dos naves una zona de carga y descarga.  
 
Y zona de aparcamiento para el vehículo del ganadero. 
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5. – DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD                                   
 

 

Se trata de una Actividad Ganadera. De ovino, vacuno y cabruno. La actividad a 
desarrollar según la clasificación de la Agrupación 02: Explotación de ganado ovino y 
caprino. Grupo 022 Explotación intensiva de ganado ovino de cría, Grupo 023 
Explotación intensiva de ganado ovino de cebo. Grupo 024 Explotación de ganad 
caprino. Grupo 069 Explotación de ganado bovino. 
 
CNAE 014 Producción ganadera: 014 
 

5.1 Parámetros urbanísticos 

 

La actividad se encuentra situada en una parcela cuya clasificación urbanística es 6A 

 
5.2 Personal y régimen de trabajo 

 
El número de personas que prestarán servicio en esta actividad es de dos personas. 1 
encargado y 1 operarios. 
 

Régimen de trabajo Personal 

Días / año 245 Gerente 1 

Turnos 1 Operarios 1 

Horas 8 / día 
Total 2 

Campaña Enero – Diciembre 

Se deberá cumplir el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo del 4-3-71, y R.D. 2817/83 

 
 

5.3 Capacidad productiva y sistema de explotación 

 
Descripción de las diferentes actividades ganaderas de la explotación 
 

ACTIVIDAD CCAE 

PRDUCCIÓN GANADERA 014 

EXPLOTACIÓN DE ANIMALES 
VACUNO 

0142 

EXPLOTACIÓN DE BOVINO Y 
CABRUNO 

0145 

 
CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA EXPLOTACIÓN 
 

ESPECIE 
PRODUCTIVA 

APTITUD 
ESTADO 

PRODUCTIVO 
Capacidad URP 

Superficie 
útil 

(m²/animal) 

Vacuno de 
engorde 

Carne Engorde 242 0,80 >3,0 m² 

Bovino y 
Cabruno 

Carne Engorde 590 24,33 >1,2 m² 
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Descripción del sistema de explotación según el tipo de animales: 
 
La alimentación será a base de paja y pienso en seco al gusto del animal. 
 
Abrevaderos son de nivel constante y alojamiento en lotes. 
 
Desinfección y desinsectación se realiza periódicamente en función del tiempo que los 
animales se encuentren en las instalaciones. Dicha desinfección y desinsectación se 
realiza con productos homologados autorizados. 
 
Las medidas sanitarias serán las indicadas por el veterinario responsable de la 
explotación. 
 
El sistema de limpieza será manual y mecánicamente mediante la pala del tractor. 
 
Dispone de ventilación natural permanente a través de puertas y ventanales. 
 

 

6. – INSTALACIONES DE LA ACTIVIDAD                                 
 

 

6.1 Datos de la energía 
 

No se dispone de instalaciones de combustión. 
 

- Tipo de energía y procedencia.  

 

Energía Eléctrica 

Procedencia Fuente externa 

Compañía eléctrica FECSA-ENDESA 

Uso 
Se utiliza para dar servicio a las necesidades  de las diferentes líneas de 
fuerza y receptores eléctricos de la instalación, así como el alumbrado de 
las diferentes dependencias y al alumbrado de emergencia y señalización 

Consumo anual 1.225,68 KW. (aprox.)  

Suministro 400/ 230 V. 

 

6.2 Equipamientos básicos de la actividad. 
 

 Instalación eléctrica. 

 Instalaciones sanitarias y de alcantarillado. 

 Instalación de fontanería. 

 
6.3 Descripción de las instalaciones de la actividad. 

 

-  Posibles causas de molestias y repercusión ambiental. Medidas correctoras. 
 

a) Instalaciones eléctricas: 
 
Toda la instalación eléctrica se realizará conforme a lo dispuesto en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por RD 842/2002 de agosto, e 
Instrucciones Técnicas Complementarias, en especial la ITC-BT-28 para locales de 
pública concurrencia. 
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El suministro a través de equipos de contadores homologados, procederá de la caja de 
distribución de la compañía. 
 
Asimismo, se procederá a proteger la instalación contra contactos indirectos mediante 
red de tierra e interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, y contra 
cortocircuitos y sobre intensidades mediante interruptores magneto térmicos para cada 
circuito. 
 
Los niveles de iluminación respectaran las recomendaciones indicadas en el Anexo IV 
del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el cual se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
En los pasillos y pasos se instalarán luces de emergencia, formada por pantallas 
fluorescentes con emergencia. En las puertas y otros recintos se instalarán bloques 
autónomos de emergencia homologados que indicarán las salidas previstas para la 
evacuación de los ocupantes. 
 
El alumbrado artificial se efectuará mediante lámparas de incandescencia o de 
descarga, de forma que se asegura una correcta iluminación. La instalación se 
efectuará bajo tubo rígido para montaje superficial, o bajo tubo corrugado flexible en 
tramos empotrados. Los conductores se dimensionarán en función de la carga a 
soportar y en aplicación de ITC-BT-19 
 
El local estará dotado del preceptivo alumbrado de emergencia y señalización, 
basándose en equipos autónomos de producción propia a la falta de tensión, o cuando 
la misma baje al 70% de su valor nominal. Dichos equipos dispondrán de una 
autonomía mínima de una hora y una iluminación mínima de 3 lux. Su situación será 
tal que desde cualquier punto del local sean fácilmente localizables las vías de 
evacuación. 
 

b) Suministro de emergencia: 
 
Por las características de la actividad, no se necesita un suministro de emergencia. 

c) Consumo y suministro de agua potable 

 

Agua 

Procedencia Pozo  

Pou Pont Vell 
El suministro del agua se realiza mediante pozo 
registrado. 

Uso 
El agua potable para el regadío y la granja ganadera 
junto a la vivienda y oficinas (aseos y servicios del 
Personal). 

Consumo 5,4 m³/dia  = 1971 m³/ año. 

Consumo anual 1971  m³/año 

Coordenadas UTM pozo X:329.464,3  /  Y:4.578.704,3 
La alimentación de agua potable se realizará conforme a lo dispuesto en la Directiva 80/778 de la Unión 

Europea. Dicho pozo está inscrito en la Sección A del Registro de Aguas. Anterior inscripción Nº D-

0041740 
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d) Instalación de saneamiento 

 
El saneamiento de la actividad: 
 

 Red de aguas fecales que provienen de los sanitarios se desecharán a una fosa 
séptica. Una empresa externa y acreditada vaciara dicha fosa llevando los 
residuos a un gestor de residuos autorizado, obteniendo un contrato de retirada de 
residuos. 

 

 Red de aguas pluviales, al ser una actividad emplazada en un medio rural no se 
dispondrá de recogida de aguas pluviales. 

e) Generación de residuos 

 

 Se disponen de cubos selectivos para los residuos. 
 

 La actividad generara dos tipos de residuos, los residuos derivados de su actividad 
y la doméstica de la vivienda del granjero. 

 

  Por lo tanto, los residuos banales serán los siguientes: 
 

Tipología de los residuos 

Tipo de 
residuos 

Clase Código Producción anual Unidad 

cadáveres Especial 020102 

3% bajas anuales: 

7 cabezas vacuno y 

18 cabezas ovino/cabrán 

Cabezas/año 

Residuos 

sanitarios 
Especial 

020108 
50 

Kg. 

Residuos 

ganaderos 

No 

Especial 

020106 
estiércol 

564 m³/año 

 

 Se dispone de un estercolero con las paredes y suelo impermeables para evitar 
filtraciones al terreno con un pavimento inclinado hacia el interior de un 1%. 

 Se dispone de contrato con un gestor autorizado para la gestión de los residuos 
agroquímicos, medicamentos, vacunas y otros asimilables. 

 Se dispone de Contrato de recogida autorizada para animales muertos. 

 Se garantiza la gestión de la totalidad de los cadáveres de animales con un gestor 
de residuos autorizado. 

 Se dispone de dos contenedores de 950 litros destinado a cadáveres de animales. 

 Se dispondrá de póliza de seguranza. 
 
 

6.4 Bioseguridad 

 
Se dispone de valla perimetral de cerramiento del núcleo productivo. Valla metálica 
alrededor del núcleo productivo. 
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Existe acceso controlado de vehículos externos al recinto de la explotación. Mediante 
puerta de eje vertical de dos hojas con una anchura de 2 metros. 
 
Se dispone de una zona de carga y descarga entre las dos naves. 
Se dispone de carcher portátil para la desinfección de las ruedas de los vehículos y se 
limpia su depósito al finalizar cada uso del mismo. 
 
 

7. – REPERCUSIÓN AMBIENTAL. IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 

Paisaje. Llanura agrícola de Vilafranca de Penedés. La explotación se encuentra en 
una zona agrícola y rodeada de campos agrícolas. 
 
La explotación no se encuentra situada en una zona vulnerable con relación a la 
contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias. No se encuentra próximos 
a cursos de agua superficiales y/o sistemas pluviales. 
 
No existen vertidos de ningún tipo procedentes de la actividad. Se encuentra situado a 
más de 1000 metros de zonas húmedas. 
 
Se realiza captaciones de aguas subterráneas mediante pozo registrado para el 
abrevadero de los animales. 
 
No existe un área de especial protección de aguas subterráneas destinada a otros 
usos. 
 
No existen puntos de interés geológicos a menos de 1000 metros con respecta a la 
actividad. 
 
No existen hábitats naturales de interés comunitarios a menos de 1000 metros. 
 
Llanura agrícola de Vilafranca de Penedés. La explotación se encuentra en una zona 
agrícola y rodeada de campos agrícolas. 
 
Aire ruido y otras emisiones. 
 
No se dispone de ningún foco de emisión o sistema de combustión. 
 
No existe una zona especial de protección de la calidad acústica próxima al 
establecimiento. 
 
No se dispone de iluminación externa. 
 
De acuerdo con el reglamento de actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas, las 
posibles repercusiones sobre el medio ambiente son: 
 

Emisión de aguas residuales. 
Emisión de ruidos y/o vibraciones. 
Riesgo de Incendios. 
Contra insectos, arácnidos y roedores. 
 

Se tomarán las medidas necesarias reflejadas en lo citado en la presente memoria 
además de las que exijan los Servicios Técnicos Municipales. 
 

Siendo éstas las que se reflejan a continuación. 
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7.1 Ventilación del local 
 

-  Ventilación para la renovación del aire: 
 

Todas las dependencias tienen ventilación natural mayor que 1/8 de la superficie. 
 

7.2 Aire acondicionado 
 

No se ha previsto este tipo de instalación. 

 
7.3   Humos y gases por antorchas de seguridad 
  

No se prevén emisiones de humos por antorchas de seguridad. 

 
7.4   Emisión de ruidos y vibraciones a la atmósfera. Medidas correctoras 
 

 
Como foco de ruido principal, consideramos el emitido por la maquinaria de extracción 
y las personas que ocupan la propia actividad. 
 
La maquinaria se encuentra repartida por los diferentes compartimentos, tal y como se 
detalla en los planos adjuntos. 
 
El nivel sonoro producido por el ejercicio de la actividad, al estar en terreno rural y 
apartado de cualquier núcleo urbano no superará los límites establecidos y no causará 
molestias ni a vecinos ni a viandantes. 
 

7.5 Emisión de Aguas Residuales 
 

Las únicas aguas residuales que se producen provienen de los sanitarios, éstas se 
conducen a una fosa séptica.  
 
Una empresa externa y acreditada vaciara dicha fosa llevando los residuos a la 
depuradora. 



Proyecto Actividades: BORN HALAL, S.L. 
DS BORDALLET TRMO 23 POLIGONO 6 PARCELA 6. PORROIG 
          08720 – VILAFRANCA DEL PENEDES. (BARCELONA) 

 - 14 - 

 
 

8. – PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

8.1 Incendios Forestales 
 
La distancia a núcleos forestales es superior a 1.500 metros. 
 
La actividad se encuentra situada a más de 500 metros de terrenos forestales, 
definidos en el artículo 2 de la Ley 6/1988, de 30 de marzo. 

 

9. – INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

 

9.1 Extintores 
 
Se colocarán los extintores de polvo seco marcados en los planos adjuntos a la 
presente memoria y serán de 6 Kg. Y eficacia 21A-113B señalándose según Norma 
UNE 23.033-81. 
 
Los extintores serán de tipo manual y estarán instalados en puntos bien visibles y de 
fácil acceso, sujetándose con un elemento de fácil y rápida operación. 
 
Los extintores de CO2 IPF-38 de 5 Kg. Estarán situados a una altura máxima de 1,70 
M y se señalizarán de acuerdo con la Norma UNE 23.033-81. 
 
 

9.2 Bocas de incendio equipadas 
 
Por la superficie y el tipo de actividad no es necesario de disponer de este tipo de 
instalación. 
 

9.3 Rociadores automáticos de agua 
 
Por la superficie y el tipo de local no es necesario de disponer de este tipo de 
instalación. 

 
9.4 Instalación de detección y alarma 
 
Por la superficie y el tipo de local no es necesario de disponer de este tipo de 
instalación. 

 
9.5 Iluminación de emergencia. 
 
Se ha previsto una iluminación de emergencia y señalización, que indicara en todo 
momento la situación de puertas y salidas del local durante todo el tiempo que 
permanezcan personas en el local. 
 
Los aparatos de emergencia señalización estarán dotados de una fuente propia de 
energía que estará formada por acumuladores CADMIO-NIQUEL (sin necesidad de 
mantenimiento) de una hora de duración, se utiliza la red exterior para su carga, de 
acuerdo con la ITC-BT-28. 
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Ésta iluminación de emergencia proporciona como mínimo 1 lux en el nivel del suelo 
de los recorridos de evacuación y 5 lux en los puntos que están situados los equipos 
de protección contra incendios de utilización manual y cuadros de distribución de 
iluminación. Suministrando estos niveles de iluminación como mínimo durante una 
hora. 
 

9.6 Señalización 
 
Las instalaciones de protección contra incendios se señalizarán con aplicación de la 
UNE 23033-1 y la UNE 23035-4:1999 y el tamaño de los rótulos será según indica el 
apartado 2 de la sección SI 4 del CTE. 
 
Señalización de las instalaciones: los medios de protección contra incendios de 
utilización manual (extintores, Bies, pulsadores, alarmas,) serán debidamente 
señalizadas con rótulos homologados. 
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 10. – CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS. 

 

 

10.1 Aparatos, Equipos y Sistemas 
      
El instalador aportará certificación que acredite la colocación de la correspondiente 
marca de conformidad a las normas, expedido por un organismo de control respecto 
los aparatos, equipos y sistemas y sus componentes de protección contra incendios de 
la actividad, así como su publicación en el B.O.E. 
 
Estos elementos son los sistemas automáticos de detección de incendios, los sistemas 
manuales de alarma de incendios, los sistemas de comunicación de alarma, los 
sistemas de abastecimiento de agua contra-incendios, los sistemas de hidrantes 
exteriores, los extintores de incendios y los sistemas de bocas de incendio equipadas. 
 

10.2 Instaladores 
 
El instalador aportará un Certificado acreditativo de la autorización para instalar los 
aparatos, equipos, sistemas y sus componentes de protección contra incendios de la 
actividad, emitido por los servicios competentes de Industria. 
 
Una vez finalizada la instalación, el instalador facilitará al comprador o usuario de la 
misma la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento peculiares de la 
instalación, necesarias para su buen uso y conservación. 
 

10.3 Instalación y puesta en servicio 
 
La instalación de los aparatos, equipos y sistemas y sus componentes de protección 
de la actividad seguirá las disposiciones indicadas en el CTE, así como el presente 
proyecto de Actividades. 
 
La puesta en funcionamiento de las mencionadas instalaciones se realizará según lo 
que prevé el Real Decreto 2135/1980. 
 

10.4 Mantenimiento  
 
El propietario de la actividad será el responsable del cumplimiento de las disposiciones 
que prevé el Reglamento de uso de las instalaciones de protección contra incendios 
respecto al mantenimiento. 
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11. – CONDICIONES SANITARIAS 
 

 
Todos los aseos, están revestidos con un material impermeable. 
 
El suelo es fácilmente des infectable y lavable. 
 
Los residuos se almacenarán en los cubos selectivos. 
 
La ventilación de todas las dependencias es natural a través de puertas y ventanas. 
 
Los materiales utilizados para el desarrollo de la actividad son inocuos para el medio 
ambiente y biodegradables.  
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12. – BASES DE LA PRODUCCIÓN 
 

 

12.1 Materias primas 
 
Por las características de la actividad, las materias primas que se utilizarán, serán las 
necesarias para la alimentación y lecho. 
 
 

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
MÁXIMA 
ALMACENADA 

UNIDADES PROCEDENCIA 
SISTEMA DE 
ALMACENAJE 

PAJA Y 
HENO 

EMBALADOS 40 TONELADAS 
DE LA 

EXPLOTACIÓN 
GANADERA 

ALMACÉN – 
CUBIERTO 

PIENSO COMPUESTO 12 TONELADAS EXTERNA 
SILO DE 12 

TN DE 
CAPACIDAD 

 
 

15.2 Proceso industrial 
 
No existe proceso industrial al ser una actividad ganadera. 
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13. – RELACIÓN DE MAQUINARIA 
 

 
La maquinaria y elementos que se instalarán en el local son los siguientes: 
 

Relación de maquinaria 

Maquinaria Ud. Kw. Elec. 
Kw. No 

Elec. 
1 Excavadora con pala reti. 1 -,- 13,20-,- 

Total 1,700 13.20 

 

14. – PRESUPUESTO 
 

 
El presupuesto de las diferentes partidas detalladas en este proyecto, con el fin de dar 
por cumplidas las exigencias técnico-administrativas de redacción del mismo es de:  

 

Presupuesto de las partidas Precio 

Medidas Correctoras 300,00.- € 

Total  300,00.- € 

 
 
El presupuesto, calculado a efectos orientativo se estima en OCHOCIENTOS EUROS 
(800,00.-€) 
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15. – CONCLUSIÓN 
 

 
El que suscribe RACHID EL HASKOUIRI SOUIDIKA como representante de BORN 
HALAL, S.L.  con CIF. G-65592446, Actuando como titular y destinado a explotación 
ganadera. 
 
 Por la presente se compromete a realizar y llevar a término todas las medidas 
referenciadas en este proyecto, así como a subsanar cualquier defecto o anomalía 
comunicado por los Servicios Técnicos Municipales, hasta obtener la licencia definitiva 
de la actividad. 

 
  Barcelona a 13 de mayo de 2018 

 
 
 
 
 
 
 

EL PETICIONARIO   EL FACULTATIVO 

ASOCIACION INTACTICS 

CIF: G-65592446 

Representante: 

Xavier Enero Asensio 

DNI: 46717087-Q 

  

Albert Condeminas Zapata 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado 19.407 
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16. – FOTOGRAFIA 
 

  

NAVE 1 ACTIVIDAD 

 
 

NAVE 2 ACTIVIDAD 
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22 – PLANOS 
 

 
 

Plano nº 1 
 

Situación y coordenadas UTM. 
 

Plano nº 2 
 

Planta parcela: Distribución, cotas y superficie. 
 

Plano nº3 
 

Planta actividad: Distribución, cotas y superficie. 
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