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1. MEMÒRIA DECRIPTIVA
1.1. ANTECEDENTS
Aquest projecte compren les obres necessàries per a realitzar un pas peatonal en la
rotonda situada a la zona sud de la població i en el vial d’accés a la mateixa. Aquestes
obres no afecten en cap moment a la normal circulació de vehicles. Actualment
aquesta zona es freqüentada per gent caminant i l’estat en que es troba no és el més
idoni. L’actuació consistirà en asfaltar 0’80 m fora l’àmbit de la rotonda (actualment
acabat amb terres), aquest asfaltat es pintarà de color verd amb la senyalització
corresponents de vial peatonal, i en la part exterior de la rotonda que actualment hi ha
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una cuneta formada en terres, formigonarà seguint la secció actual, amb 10 de formigó
HM-20, aquesta última actuació servirà per consolidar aquesta cuneta existent i evitar
que el vial peatonal a realitzar es pugui anar descalçant conforme passi el temps. En el
camí d’accés a la rotonda, també es realitzarà un vial de 0.8 metre d’ample que
connectarà amb la vorera existent provinent de la població. El traçat d’aquest pas
peatonal transcorre sobre la parcel·la 7765901CF0276F.
1.2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
El present projecte, compren el següent àmbit:
Zona rotonda
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Zona accés rotonda
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1.3. AGENTS DEL PROJECTE
1.3.1 Promotor.
L'encàrrec ha estat sol·licitat per l’Ajuntament del Perelló, amb CIF núm. P4310600D i
domicili al carrer Lluis Companys, núm. 2, de 43519 El Perelló (Baix Ebre), i
representat per la seva Alcaldessa, la Sra. Mª Cinta Llaó i Llaó.
1.3.2 Projectista.
Redacta aquest projecte l’Arquitecte Tècnic:
Daniel Castellano Cervera, Arquitecte col·legiat núm. 7452 del Col·legi d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics de Tarragona.

1.4. OBJECTE DEL PROJECTE
El present projecte pretén la realització de un vial peatonal en condicions de seguretat
adequades per al pas de persones en la zona àmbit de l’actuació. Aquesta actuació
contemplarà les següents actuacions:


Aportació de tot-u en zona de cuneta, compactat per tenir 0.8 m de pas
en zona de rotonda



Perfilat i nivellat de terres en tram abans de rotonda fins vorera existent
actual



Execució de formigonat en cuneta de rotonda existent mantenint les
mides actuals



Pavimentació amb aglomerat asfàltic del traçat (240 metres x 0,8
metres)
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Pintura i senyalització horitzontal

1.5. SUPERFÍCIES
La superfície tractada en aquest projecte és de 192 m².

1.6. NORMATIVA QUE SERVEIX DE BASE AL PRESENT PROJECTE
El present projecte té en compte les Normes Subsidiàries del municipi del Perelló, així
com la següent normativa tècnica aplicable en obres d’urbanització:
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GENERAL


Llei 3/2012, del 22 de febrer; de modificació del text refós de la llei
d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
(DOGC núm. 6077 de 29/02/2012)



Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio.
Intervención de los bomberos
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; en vigor des del 12.03.10)



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



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



Orden VIV/561/2010, documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización
de los espacios públicos urbanizados
(BOE 11/03/2010)
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Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació de les persones amb
discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)



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

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)
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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)


Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents
serveis.



Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE


Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de
domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003)



Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, Text refós legislació en matèria
d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003)



Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003)



Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01)



Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC
22/07/99)



Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías de abastecimiento de agua” (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i
3/10/1974 respectivament)



Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”



Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
Hidrants d’incendi
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Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de
Protección contra incendios” (BOE núm. 298 de 14/12/1993)

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)



Real Decreto-Ley 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
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Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986)
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA


Llei 54/1997 del Sector elèctric



Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució
comercialització

d’instal·lacions

d’energia

elèctrica.

(BOE

núm.

310

de

27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) Baixa Tensió


Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de
Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) Enllumenat públic



Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE núm. 279 de 19/11/2008)



Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
ambient (DOGC 12/06/2001)



Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 de
18/09/2002)



Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado
exterior”. D’acord amb el decret D.135/1995 i l’ordre O.VIV/561/2010, pel que fa a
l’accessibilitat als espais urbans, la planificació i la urbanització de les vies
públiques s’ha de realitzar de manera que resultin adaptats per a les persones
amb mobilitat reduïda.
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA I JUSTIFICATIVA
2.1 . ESTAT ACTUAL.
Actualment es poden distingir dues zones, una, corresponent a la zona d’accés de la
rotonda (des del carrer Cami Coll de Les Forques), en aquesta primera zona
d’actuació, es procedirà a perfilar el terreny fins a 6 cm per sota de nivel de paviment
de carretera, es compactarà la subbase al 95% del PM, i s’extendrà una capa de 6 cm
de mescla bituminosa en calent AC16 Surf D, amb àrid granític de 16 mm de
grandària. Prèviament s’aplicarà un reg d’imprimació. Un cop realitzat l’asfaltat, es
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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procedirà a pintar la superficie amb pintura blava o verda amb senyalització de via
exclusiva peatons.
En la zona de la rotonda el tractament serà similar, però prèviament es formigonara la
cuneta existent mitjançant el formigonat amb 10 cm de formigó HM-20, seguint la
forma actual, l’aigua recollida per aquesta cuneta, es conduirà dins una reixa existent
destinada a aquest us. Un cop realitzat la cuneta, es procedirà a perfilar el terreny fins
a 6 cm per sota de nivel de paviment de carretera, es compactarà la subbase al 95%
del PM, i s’extendrà una capa de 6 cm de mescla bituminosa en calent AC16 Surf D,
amb àrid granític de 16 mm de grandària. Prèviament s’aplicarà un reg d’imprimació.
Un cop realitzat l’asfaltat, es procedirà a pintar la superficie amb pintura blava o verda
amb senyalització de via exclusiva peatons.

2.2 . DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I SOLUCIONS ADOPTADES



Enderrocs i moviments de terres

No es preveu cap demolició de paviments, ja que la totalitat de l’obra es realitza sobre
terreny natural. En el primer tram fins la rotonda, hi ha zones on s’excavarà i perfilarà
el terreny fins -6 cm per sota de paviment acabat, i en alguna zona s’haurà d’aportar
tot.u artificial amb un gruix de 5-10 cm, tant en un cas com en l’altre, es compactarà la
sub-base existent o el tot-u d’aportació fins al 98 % del Proctor Modificat.
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Pavimentació

Les pendents definitives del vial peatonal, mantindran aproximadament les pendents
actuals de la carretera, i es comprovarà que l’aigua de recollida superficial es conduirà
superficialment fora de l’àmbit de la carretera, en sentit a la cuneta de la rotonda.
Un cop comprovades les pendents definitives, es pavimentarà amb una capa de 6 cm
de mescla bituminosa en calent AC16 Surf D, amb àrid granític de 16 mm de
grandària. Prèviament s’aplicarà un reg d’imprimació.
En la zona de la rotonda, s’aduquarà la canal existent formada amb el terreny natural,
amb una capa de formigó de 10 cm HM-20, creant així una canal que conduirà l’aigua
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fins una reixa existent en el final de l’actuació.



Senyalització horitzontal i vertical

Un cop finalitzada la pavimentació, es procedirà a pintar tota la superfície amb pintura
de color blau o verd, i es replantejara i marcara amb senyalització de vial exclusiu de
peatons durant el seu traçat, tal i com es marca en el plànol corresponent. Aquesta
pintura serà bicomponent i antilliscant.
Es procedirà també a moure una senyal existent en l’entrada de la rotonda 20 cm cap
a l’exterior de la mateixa, tal com s’indica en el plànol corresponent, per garantir la
continuïtat de pas amb 80 cm d’ample en tot el traçat.

2.3.- ESPECIFICACIÓ D’OBRA COMPLETA
El present projecte es refereix a una obra completa d’acord amb el preceptuat en
l’Article 109 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
2.4. SERVEIS AFECTATS
En aquesta obra no hi ha cap tipus d’afectació a serveis.
2.5. FORMA D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES D’OBRA
D’acord amb l’article 138 de la L C S P, procediment d’adjudicació es proposa el
procediment obert i s’estarà a les prescripcions dels articles 157 a 161 amb dos
inclosos.
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2.6. PLA D’OBRA, PROGRAMA DE TREBALL, TERMINI D’EXECUCIÓ
A fi de complimentar l’Article 123 de la LCSP, es fixa un termini global per l’execució
de les obres de 1 mes.
2.7. TERMINI D'EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA
L'obra tindrà un termini d'execució de un (1) mesos, a partir de l'acta de
comprovació del replanteig.
El contractista presentarà un pla d’obres en què s’ajustarà al termini d’execució previst.
Els temps previstos per a cada activitat s’han d’estimar atenent els rendiments dels
equipaments emprats per la construcció i estalvi de temps mort.
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S’estableix un termini de garantia d’un (1) any d’acord amb el preceptuat en l’Article
90 de la LCSP, a partir de l’acabament de les obres. Transcorregut el termini de
garantia es donaran les obres per rebudes.
2.8. ARTICLE 144 DEL REGLAMENT GENERAL DE CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT
VIGENT
D’acord amb l’especificat en l’esmentat article i en els casos en que sigui d’aplicació, el
Contractista estarà obligat a presentar UN PROGRAMA DE TREBALL, en el termini
d’un mes a excepció de causa justificada, des de la notificació de l’autorització per
iniciar les obres.

2.9. REVISIÓ DE PREUS
La revissió de preus en els contractes del sector públic serà tal com preveu el Títol III
de la LCSP arts. 89 a 94.
RD.
Deurán portar clausula de revissió de preus tots aquells contractes que s’executin a
partir d’UN ANY de la seva adjudicació i s’hagi realitzat el 20% del cost total del
mateix.
En aquest cas no és d’aplicació.
2.10. NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT
En la redacció del present projecte i en l’execució de les obres a les que aquest es
refereix, es consideren com Normes d’obligat compliment les que puguin ser de
aplicació a les distintes unitats d’obra que vinguin dictades per la Presidència de
Govern, Ministeri de la Vivienda, després d’Obres Públiques, Transports i
12
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Mediambient, i avui de Foment així com la Normativa vigent en matèria d’Higiene i
Seguretat en el Treball, al seu coneixement i estricte compliment estarà obligat el
Contractista executor de les obres. Les establertes en el Codi Tècnic de l’Edificació en
allò que l’afecta.
El Plec de Condicions incorpora el llistat detallat de les normes.
2.11. GESTIÓ DE RESIDUS
Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

residus, situat a màxim 20 km. de distància.
Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Transport d’elements de fibrociment amb amiant procedents d’una demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l’obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats
i paletitzats.
Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d’elements
de fibrociment amb amiant procedents d’una demolició.
Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a una distància màxima de 20 km.
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l’excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l’obra o centre de valorització o eliminació de residus.
2.12. CONTROL DE QUALITAT
Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l’àrea tècnica
corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.
2.13. MITJANS PER SEGURETAT I SALUT
Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions
4,78x2,42x2,30 m. (10,55 m²).
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Lloguer de cabina sanitària, amb 1 WC i 1 lavabo, amb dipòsit químic, amb
manteniment inclòs.
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball.
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball.
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de
40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.
Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el
desmuntatge inclòs.
Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, homologat segons UNE-EN 812.
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNEEN 168.
Protector auditiu tipus orellera acoblable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE EN 397 i UNE-EN 458.
Tanca mòbil, de 2 m. d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150
mm i de 4,5 i 3,5 mm. de D, bastidor de 3,5x2 m. de tub de 40 mm. de D, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs.
Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m. d'amplària, amb
puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 50%.
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de
post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
Subministrament, muntatge i desmuntatge de passarel·la per pas sobre rases.
Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m.
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3. RESUM DEL PRESSUPOST
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Puja el pressupost d'execució material a la quantitat de

El Perelló, Març de 2022
L’Arquitecte Tècnic
Daniel Castellano Cervera
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II. ANNEXOS
ANNEX 1. CONTROL DE QUALITAT
INTRODUCCIÓ
L’objecte del Pla de Control de Qualitat del projecte “Execució de vial peatonal en
Avinguda Catalunya i Rotonda”, consisteix en descriure les unitats d’obra sotmeses al
control de qualitat durant l’execució de les obres, establint procediments per a la
recepció dels materials i marcant els criteris de control, per tal d’assolir els nivells de

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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qualitat exigits al Plec de Condicions Tècniques.
Aquest Pla de Control tindrà una mínima consideració, la qual cosa significa que els
contractista el pot modificar a l’alça incrementant el control previst, augmentant
l’amidament dels assaigs o introduint-ne de nous. No pot eliminar assaigs ni baixar els
seus amidaments, ni tampoc modificar els preus fixats.
S’han seleccionat les unitats que puguin ser objecte de control, tan al moment de
subministrament dels materials com al d’execució.
S’estableixen:


Criteris de control: seran generalitzats, és a dir, podran concretar-se més a
l’obra en funció de l’execució de la mateixa, dels resultats de control d’altres
criteris que es puguin establir mentre durin els treballs.



Especificacions: en general, les que consten al Projecte.



Actuacions en cas d’incompliment: acceptació o rebuig de la unitat.

1. CONSIDERACIONS PRÈVIES
El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Pla de Control
haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya.
Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció
d’Obra podrà simplificar la recepció dels materials, reduint la comprovació a les seves
característiques aparents i a la comprovació de la seva identificació quan aquests
materials arribin a l’obra.
Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats compliran allò establert per
l’article 4.14 del Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en
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el camp de la normalització i homologació, aprovat pel Reial Decret 2548/1981 de 18
de setembre, modificat per Reial Decret 105/1986 de 12 de febrer i normativa legislada
amb posterioritat.
Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar
degut que, per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb
les condicions que han d’acomplir els materials, sigui necessari realitzar,
seran per compte del Contractista, així com tots aquells assaigs que siguin necessaris
per a materials similars.
La qualificació de “similar” d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte,
correspondrà únicament a la Direcció d’Obra.
El cost del Control de Qualitat quedarà inclòs en l’import de despeses generals de
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

l’obra i benefici industrial.
2. METODOLOGIA D’APLICACIÓ
Es farà la recepció dels materials abans de la seva col·locació i els seus corresponents
assaigs, i un cop realitzada l’execució de les unitats d’obra es faran els controls
corresponents.
De tots els assaigs i mesures es lliuraran tres exemplars de la Direcció d’Obra.
El Pla de Qualitat seguirà per la seva correcta aplicació els criteris que es detallen al
Plec de Condicions per a cadascú dels materials o equips objecte de control.
Cada partida, dins del seu àmbit, serà objecte d’un control doble: materials i execució,
amb la comprovació, segons Normes i Reglaments aplicables, dels paràmetres que en
teoria han de complir per un cantó els materials i, per l’altre, la bona execució del
muntatge de l’obra.
Aquestes tasques seran portades a terme i repartides entre la Direcció d’Obra i una
empresa externa que estarà homologada per efectuar treballs de Control de Qualitat.
3. RECEPCIONS
De tots els elements emprats a l’obra, s’escolliran mostres per part de la Direcció
d’Obra, les quals seran recepcionades pels tècnics de l’Empresa Homologada
escollida.
4. CERTIFICATS
El contractista lliurarà, de tots els materials emprats a l’obra, els corresponents
certificats de qualitat emesos per les empreses acreditades.
Igualment es lliuraran els catàlegs de tots els materials emprats a l’obra.
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5. CONDICIONS DEL PROGRAMA DE CONTROL
En aquest Pla de Control de Qualitat s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig
i condicions d’acceptació o rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal
de garantir la correcta execució de les obres.
La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri,
ampliant o reduint, els diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que
ho indiqui amb la suficient antelació, podrà variar els criteris d’acceptació o rebuig dels
materials.
Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present Programa de Control de
Qualitat i les especificacions del Plec de Prescripcions Particulars d’aquest Projecte,
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s’estarà a allò disposat per la Direcció Facultativa.
6. LLISTATS D’ASSAIGS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Amb el present Pla de Control de Qualitat es tracta de garantir que els materials i les
unitats d’obra compliran les condicions exigides en quant a la seva qualitat.
Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades
activitats relacionades amb l’execució d’aquesta obra.
S’han seguit les següents consideracions de tipus general en el moment de definir els
diferents assaigs del Pla de Control de Qualitat:


No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de
marca de qualitat de producte (Segell CE, AENOR o similar). En cas d’utilitzar
materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar,
sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec.



A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha
suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit,
s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es
preveu en aquest plec, a càrrec del contractista.



En el cas de components de formigó, el control necessari és responsabilitat de
la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.



S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament
de ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs
d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord
a la RC-08, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a
tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de
marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC08, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta.

18

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

Projecte d’execicó de vial peatonal en Avinguda Cataluny i rotonda

A continuació es presenten el llistat d’assaig d’identificació de materials, assaigs de
control d’execució i aprovació de materials utilitzats en l’obra:


Assaig del material de l’esplanada:
• Comprovació visual
• Assaigs d’identificació del sòl

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

• Assaigs de compactació de subbase


Assaig d’identificació de tot-ú



Assaig de compactació del tot-ú



Formigó, con d’Abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció



Assaig emulsió.



Aglomerat, assaigs no destructius:
• Marshall
• Control de temperatures



Aglomerat, assaigs destructius:
• Densitats a la capa de rodament
• Control de gruixos
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Entre aquest control de materials i d’execució, la constructora haurà d’entregar la fórmula de
treball dels materials emprats a l’obra, tant els certificats de materials com fitxes tècniques i
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homologacions d’aquests.
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ANNEX 2. GESTIO DE RESIDUS

1. INTRODUCCIÓ
Es redacta aquest annex en compliment del que diu la normativa següent:
DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 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,
corresponents a la normativa catalana vigent.
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REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, corresponent a la normativa estatal vigent.
Per a la redacció de l’annex s’agafa com a model la: “Guia per a la redacció de l’Estudi de
Gestió de Residus de construcció i enderrocs”. Versió 1.0.
2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS
L’estimació i tipologia de residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.
– Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra.
– Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics.
– Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1.
1 Llista Europea de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002.

22

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Projecte d’execicó de vial peatonal en Avinguda Cataluny i rotonda

23

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

Projecte d’execicó de vial peatonal en Avinguda Cataluny i rotonda

ANNEX 3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

MEMORIA DESCRIPTIVA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.-Antecedens generals
1.1.- Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut.
Aquest Estudi de Seguretat i Salut la redactat l'Arquitecte Tècnic En/ Daniel Castellano Cervera,
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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membre del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l'Ebre.
1.2.- Objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut.
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut i 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 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció.
En base d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i
Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en dit Estudi .
2.-Antecedens de l’obra
2.1.- Identificació de l'obra
L’obra està ubicada, a la Avinguda Catalunya i a la rotonda situada al final de la mateixa avinguda,
es tracta d’un obra situada a zona urbana, amb carrers o camins asfaltats i amb tots els serveis a
peu de parcel·la.
Dita obra consisteix en la demolició, pavimentació i senyalització de un vial peatonal de 80 cm
d’ample.
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2.2.- Promotor de l'obra
El Promotor de l’obra és l’Ajuntament del Perelló.
2.3.- Els tècnics i coordinadors
El redactor del projecte es: l’Arquitecte Tècnic Daniel Castellano Cervera
El director de l’obra es l’Arquitecte Tècnic Daniel Castellano Cervera
El director de l’execució es l’arquitecte tècnic Daniel Castellano Cervera
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El redactor del Estudi Bàsic de seguretat es l’arquitecte tècnic Daniel Castellano Cervera
Coordinador de Seguretat de l'execució es l’arquitecte tècnic Daniel Castellano Cervera
2.4.- Termini d'execució de l'obra i numero màxim de treballadors
El termini d’execució de l'obra es fixa en UN mesos.
El numero màxim de treballador, que es preveu que poden intervenir a l'hora es de 5
2.5.- Pressupost de execució material de l'obra
El pressupost del conjunt de despeses previstes per l'execució material de l'obra es de 18.416’22

€ euros.
2.6.- Pressupost de Seguretat i Salut
El pressupost del conjunt de despeses previstes per la aplicació del Real Decret 1627/97 es de
850-euros.
2.7.- Superfícies
Vial peatonal

192,00 m2

2.8.- Programa d'execució
A presentar pel constructor el pla de seguretat i salut d’acord amb l’estudi de seguretat, per a ser
aprovat pel coordinador de seguretat i salut de l'execució de l'obra avanç de l'inici de la mateixa,
així com el nomenament dels recursos preventius, d’acord amb la llei vigent .
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2.9.- Objectius del pla amb l'estudi de seguretat i salut
Analitzar, estudiar, desenvolupar i complimentar l’estudi de seguretat i salut que l’origina, en funció
del sistema d’execució de l’obra i de les ferramentes, maquinària i mitjans auxiliars, de què disposa
el contractista.
Establir les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra, contemplant la identificació dels riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per tot això, relació dels
riscos laborals que no es poden eliminar a tot el que hem mencionat anteriorment, especificant les
mesures preventives i proteccions tècniques encaminades a controlar i reduir aquests riscos i
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives. Tenint en compte
qualsevol tipus d’activitat que es dugui a terme, mesures específiques relacionades amb aquest cas
en els treballs de riscos especialment greus de, sepultament, ensorrament o de caiguda d’alçada,
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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per la particularitat, característiques de l’activitat portada a terme, els procediments aplicats, així
com al voltant dels llocs de treball.
També contemplà les previsions i les informacions útils per efectuar en tot moment les degudes
condicions de seguretat i salut previsibles en treballs posteriors.
2.10.- Característiques generals
Les obres a realitzar, tenen un accés a través de vies consolidades, amb carrers amples i plans.
S’instal·laran els serveis necessaris dels treballadors a l’obra o a les seves rodalies, tenint en
compte que existirà: inodor amb paper higiènic i porta amb baldó, pica amb espill, dutxa i vestuari
per 10 persones, que és el nombre màxim de treballadors que es preveu que poden intervenir en
aquesta obra a l'hora.
També es destinarà una zona per guardar tots els aparells de l’obra en quan a roba de treball i
ferramentes de seguretat . Existirà una zona per primers auxilis, on estarà ubicada la farmaciola i
una llitera o paregut, degudament senyalitzada.
La construcció estarà feta a base de:
-.Excavació a cel obert
-.Rebliments material granular
-.Pavimentació
-.Treballs de pintura horitzontal
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Es tindran molt en compte els riscos de caiguda d’alçada.
També les grues, es vigilarà el seu perfecte, emplaçament, muntatge, ancoratge, cable i ganxo etc.
Les unitats constructives, per complir la seguretat i salut en l’obra venen detallades en l’apartat
d’identificació de riscos,especificant els riscos més freqüents, mesures preventives, proteccions
col·lectives, proteccions personals, relacionades per capítols d’obra.
Pels possibles treballs posteriors es tindran presents les mesures específiques corresponents
relacionades que corresponguin a la mateixa activitat.

2.11.- Mesures preventives en l'organització del treball

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Coneixement per part dels treballadors ( sobretot el cap d'obra ) del pla de seguretat.
Donar normativa de prevenció als usuaris de màquines, ferramentes i mitjans auxiliars (normativa
vigent i normes del fabricant ).
Conservació de màquines i mitjans auxiliars.
Ordre al tràfic de vehicles i delimitació de les zones d'accés.
Senyalització de l'obra d'acord a la normativa vigent.
Protecció del forats en general.
Proteccions a les façanes per evitar caigudes d'objectes i persones.
Entrada de materials de forma ordenada i coordinada amb la resta de l'obra.
Ordre i neteja en tota l'obra.
Delimitació dels talls i zones de treball.

2.12.- Mesures de prevenció per la circulació a l'obra.
S'eliminaran interferències de persones alienes a l'obra , mitjançant recintes o tanques i senyals.
Es tindrà que evitar i reduir al màxim, les interferències de persones mitjans, mitjançant una
planificació intel·ligent d'accessos a l'obra, vies de tràfic, mitjans de transport horitzontals fins als
llocs de treball de càrrega i descàrrega, trajectòries recorregudes per les basses dels aparells
d'elevació i pels seus radis d'acció.
Les vies de tràfic, tindran d'estar sempre lliures i previstes de bases resistents per que es conserven
en bon estat. També i segons les necessitats, es tindran que delimitar-les i col·locar a les mateixes
els cartells per les limitacions de velocitat, sentits únics de marxa, etc.
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El tràfic pesat tindrà que passar llunyà de les vores de les excavacions, dels recolzaments de les
bastides i dels punts perillosos o que pugin perillar.
Els passos sobre rases es faran en número suficient per permetre l'encreuament de les rases a
vehicles i persones, protegits amb barana de un metre barra d'entremig i sòcol de 20 cm.
Es procurarà que els passos de l'obra ( lloc de pas i de treball ) queden sempre lliures de runa i de
tot tipus de materials que no siguin absolutament necessaris.
Cap treball no es farà mai sota el tombarell d'un camió o sota la part mòbil de qualsevol altra
maquinaria, si no i a un dispositiu de seguretat, que impedeixi la seva caiguda o del seu tombarell
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amb el cas que falli el dispositiu normal de retenció.

2.13.- Interferències amb línies elèctriques.
Tot treball en proximitats d'una línia elèctrica serà ordenat i dirigit pel cap d'obra.
Les distàncies mínimes que es deuen de graduar davant d'una línia elèctrica son:, Baixa tensió un
metre, alta tensió fins 57.000 vols tres metres, mes de 57.000 vols cinc metres.
Quedant absolutament prohibit tot treball o aproximació de persones i objectes a distàncies inferiors
a les indicades.
Aquest distàncies s'asseguraran mitjançant obstacles o gàl·lics quant existeixi la mínima possibilitat
de risc de poder ser alterades, encara que sols sigui d'una forma accidental.
Si la línia elèctrica es enterrada, no es faran treballs mecànics a distàncies inferiors de un metre.
La senyalització d'obstacles o gàl·lics es disposaran abans de iniciar els treballs en les proximitats
d'aquest línies.

2.14.- Replanteig i senyalització.
Abans de començar els treballs es tindrà la disponibilitat dels terrenys, així com els permisos dels
serveis afectats durant l'execució dels treballs.
Els obstacles enterrats, i molt especialment les escomeses, línies elèctriques i conduccions
perilloses, deuran estar perfectament senyalitzades a tota la longitud afectada.
Les conduccions aèries: Les línies elèctriques, telefòniques, etc., seran senyalitzades i protegides
mitjançant senyalització de gal·lis.
La senyalització es col·locarà amb les degudes precaucions abans de començar els treballs i sols
es retiraran quant aquest treballs estiguin totalment acabats.
28

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

Projecte d’execicó de vial peatonal en Avinguda Cataluny i rotonda

Totes les senyals seran reflectants per que siguin clarament visibles per la nit.
Es col·locaran les senyals mínimes en que el xofer pugi fer les mesures o maniobres necessàries
amb condicions normals i amb comoditat.
Els senyalistes del tràfic utilitzaran armilla i maneguetes reflectants i estaran entrenats per aquest
treball.
La vora inferior de les senyals estarà a un metre del terra.
Les tanques tindran llums als seus extrems i seran de color roig i fixa amb el sentit de la marxa i de
color groc i fixes al contrari.
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Quant les tanques es situïn dintre del carrer amb circulació amb els dos sentits, portaran llums de
color groc als dos extrems.

2.15.- Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra.
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.
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:
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.- 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.
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.- 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'asseguradores que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivades 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.

2.16.- Anàlisis de riscos catastròfics.
De forma genèrica el possible risc catastròfic son els de incendi, inundació, i d'ensorrament o
colapse.
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Com mesures preventives a tenir en compte seran:
Revisions de la instal·lació elèctrica.
Delimitar zones per productes inflamables i senyalitzarles
Prohibit fer foc a l'obra de forma incontrolada.
Disposar d'extintors equivalents.
Donar sortides provisionals d'aigües als punts de major facilitat d'acumulació.
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Apuntalaments, acodalaments i arriostraments de la pròpia obra i de les veïnes si existeixen

2.17.- Riscos laborals que no poden ser eliminats.
Amb aquest apartat s'enumeren els riscos laborals que no poden ser eliminats, especificant les
mesures preventives i proteccions tant individuals com col·lectives que es proposen.
No es pot eliminar el risc d'atropellament o del treballador o per part d'alguna de les màquines o
parts mòbils d'aquest, durantels treballs que es realitzaran. Les mesures preventives especifiques
son:
.- Senyals acústiques i lluminoses per part de la maquinaria en
funcionament, sobretot en moviments de marxa enrera.
.- Delimitació amb cintes de senyalització de les zones de treball de les
màquines.
.- Equipament genèric dels treballadors amb botes i casc de seguretat.
Risc de caigudes a diferent nivell durant l'execució de l'estructura no es poden evitar per complet,
d'aquí l'utilització de rets durant la fase d'execució i de baranes posteriorment. No obstant els forats
d'escales i ascensors, pel seu grau d'utilització i perillositat específics requereixen la col·locació de
rets i mallatges.
Riscos de electrocució per conductes en estat degradat, sols es pot evitar fent una revisió
continuada de l'estat dels conductors instal·lats, per això es deurà establir una norma especifica per
tots els sots-contractistes i treballadors autònoms per assegurar la revisió dels equips per part d'un
responsable de cada una de les empreses intervinents.
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2.18.- Formació del personal de l'obra
S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal de l’obra, d’acord amb
que estableix l’article 19 de la Llei 31/95 de 8 de novembre.

2.19.- Medicina preventiva i primers auxilis
FARMACIOLA : Es disposarà d’una farmaciola que contindrà el material expressament especificat
que s’acompanya: Compreses de gases esterilitzades de 10x10 cm, venes de gasa esterilitzada en
rotllo de 5 cm d’ample, caixes de tiretes, rotllos d’esparadrap, paquet de coto-fluix hidròfil, ampolla
d’alcohol de 90 º, sabó desinfectant, un antisèptic, ampolla d’aigua oxigenada, tub de vaselina
esterilitzada, tub de pomada antihistamínica per cremades, picadures i erupcions, caixa de
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bicarbonat sòdic, ampolla d’amoníac, tisores i pinça, una tira de goma per fer torniquets, un
termòmetre, bosses per aigua calenta i gel, una xeringa de 10 cc., sis tauletes per trencades, llitera
o paregut i dues mantes. Cada material ha de portar la seva etiqueta amb les especificacions
corresponents per cada ús.
ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS : S’informarà a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres
mèdics ( serveis propis, mútues, patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s’hagi de
traslladar als accidentats per tractament més ràpid i efectiu.
És molt convenient disposar a l’obra, i a lloc molt visible una llista amb els telèfons i adreces dels
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per a garantir un ràpid transport dels
possibles accidentats als centres d’assistència.
RECONEIXEMENTS MÈDICS : Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar
un reconeixement mèdic previ al treball i que es repetirà en el període d’un any.

3.- Disposicions mínimes de seguretat i salut que hauran d'aplicar-se a les obres

3.1.-Relatives als llocs de treball de les obres
S’estarà al disposat en la part A de l'annex IV del R.D. 1627/1997, i que a continuació s’enumeren i
posteriorment s’analitzen de forma detallada.
* Àmbit d’aplicació.
* Estabilitat i solidesa.
* Instal·lacions de subministrament i repartiment d’energia.
* Vies i sortides d’emergència.
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* Detecció i lluita contra incendis.
* Exposició a riscos particulars.
* Primers auxilis
* Serveis higiènics.

3.2.-Disposicións mínimes específiques relatives als llocs de treball en obres a l'interior
de locals
S’estarà al disposat en la part A de l'annex IV del R.D. 1627/1997. I que a continuació s’enumeren i

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

posteriorment s’analitzaran de forma detallada.
Per l’entitat de l’obra que ens ocupa es té:
*La temperatura ambient és correcta per la realització dels treballs que es pretenen.
*Sòls lliures de runes, de forats o plans inclinats.

3.3.- Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en les a l'exterior
dels locals
S’estarà al disposat en la part A de l'annex IV del R.D. 1627/1997. I que a continuació s’enumeren i
posteriorment s’analitzaran de forma detallada.
Per l’entitat de l’obra que ens ocupa es té:
*Estabilitat i solidesa.
*Factors atmosfèrics.
*Vehicles i maquinària per moviment de terres.
*Moviment de terres.
*Estructures metàl·liques i/o de formigó i els seus elements.
*Altres treballs específics.
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IDENTIFICACIÓ DE RISCOS, MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS A FER ( PER
CAPÍTOLS )
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

 ENDERROCS.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

RISCOS MES FREQÜENTS:

Atropellaments.

Bolcades o desplaçaments de la maquinària.

Caigudes d’alçada.

Caigudes d’objectes d’alçada.

Explosions i incendis.

Projecció de partícules.

Caigudes de les escales.

Contactes elèctrics.

Topades i cops al cap.

Caigudes a peu pla.

Trepitjar objectes punxents.

Cops a les mans.

Esforços excessius.

Caiguda d’objectes als peus.
MESURES PREVENTIVES:

Senyalització nocturna.

Disposició i ordenament del tràfic de vehicles.

Senyalització en quant a velocitat i desnivells.

Tancament corresponent.

Marquesines de protecció als accessos.

Topes per al camió.

Ordre i neteja al tall.

Bastida tubular, tanca corresponent i lones.

Apuntalaments.

Canonades per al desenrunament.

Accessos independents per a vehicles i treballadors.

Proteccions als forats.

Muntatge de muntacàrregues per personal especialitzat.

Bon ancoratge del minor amb molla i protecció.

Desconnexió del gas ciutat, electricitat i d’aigua.

Connexió per utilitzar instal·lacions provisionals.
PROTECCIONS COL·LECTIVES:

Senyalització de l’obra.

Bastides tubulars.

Proteccions a les obertures amb puntals i rodapeus.

Canonada per el desenrunament amb l’antipóls.

Protecció dels forats amb malla d’acer.

Cable de seguretat.
PROTECCIONS PERSONALS:





Casc de seguretat.
Botes de seguretat amb plantilla i puntera.
Protectors auditius.
Protectors a la vista.
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Protectors a les vies respiratòries.
Roba de treball.
Protecció de mans per punxó.
Cinturó de seguretat.

Probabilitat mitja – Gravetat molt greu – Avaluació elevada



MOVIMENT DE TERRES.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

RISCOS MES FREQÜENTS:

Atropellaments i col·lisions.

Bolcades o desplaçaments de la maquinaria.

Caigudes d’alçada.

Caiguda d’objectes de la cullera o des del camió.

Caiguda d’objectes solts de l’excavació en sí.

Despreniment de terres.

Generació de pols o excessius gasos.

Explosions i incendis.

Projecció de partícules.

Contactes elèctrics.

Talls i topades i cops al cap.

Caigudes a peu pla.

Trepitjar objectes punxents.

Cops a les mans.

Esforços excessius.

Caigudes d'objectes als peus.
MESURES PREVENTIVES:

Disposició i ordenació del tràfic de vehicles.

Senyalització en quant a velocitat i desnivells.

Vallat corresponent.

Marquesines de protecció als accessos.

Ordre i neteja al tall.

Apuntalaments.

Desconnexió de les instal·lacions existents.

Accessos independents per a vehicles i treballadors.

Utilització de les instal·lacions provisionals d’obra.

Pendents a les rampes no superiors al 12 %.

Topes per al camió.

Baranes solides.
PROTECCIONS COL·LECTIVES:

Entibacions corresponents.

Senyalització amb cordó de balisament.

Barana rígida de buidat.
PROTECCIONS PERSONALS:





Casc de seguretat.
Botes de seguretat amb plantilla i puntera.
Protectors auditius.
Protectors a la vista.
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Protectors a les vies respiratòries.
Roba de treball.
Proteccions de mans per punxó.
Normes de seguretat per l’operari de la maquinària.

Probabilitat mitja – Gravetat molt greu – Avaluació elevada



FONAMENTS.
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RISCOS MES FREQÜENTS:

Caiguda a la rasa de l’excavació.

Caigudes d’objectes penjant.

Caigudes al mateix nivell.

Cops amb objectes o útils de treball.

Distensions, esquitxades i punxades.

Atropellaments durant el desplaçament de la maquinària.

Electrocucions.

Causticacions i cremades.

Bolcada de la maquinaria.

Talls amb la serra circular.

Esforços excessius.
MESURES PREVENTIVES:

Tapar o tancar l’excavació durant les interrupcions.

Planificar les zones de replega de materials.

Ordre i neteja al tall en general.

Operaris de la maquinària complint normes de seguretat.

Dictar normes de comportament del personal en general.

Senyalització visual i acústica de la maquinària.

Comprovar el compliment de la normativa de la maquinària.

Mòdul excavat, ferrallat i formigonat el més aviat possible.

Comprovació del compliment de les instal·lacions elèctriques.

Disposició i ordenació del tràfic de vehicles.

Marquesines de protecció als accessos.

Accessos independents per a vehicles i treballadors.
PROTECCIONS COL·LECTIVES:

Baranes rígides del buidatge.

Senyalització amb cordó de balisament.

Establiment de passarel·les.
PROTECCIONS PERSONALS:












Casc de seguretat.
Botes de seguretat d’aigua.
Protectors auditius.
Protectors a la vista.
Protectors a les vies respiratòries.
Roba de treball.
Proteccions de mans per punxó.
Normes de seguretat per l’operari de la maquinària.
Davantal.
Botes de seguretat amb plantilla i puntera.
Guants de soldador.
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Pantalla soldador.

Probabilitat baixa – Gravetat lleu – Avaluació baixa



ESTRUCTURA I CONSOLIDACIÓ.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

RISCOS MES FREQÜENTS:

Caigudes d’objectes.

Caigudes al mateix nivell.

Cops amb objectes o útils de treball.

Cremades i punxades.

Atropellaments i col·lisions.

Electrocucions.

Torçaments i traumatismes o similars.

Bolcada de la maquinària.

Caigudes d’objectes des del camió.

Esforços excessius.

Caigudes d’un altre nivell.

Cops, talls i esgarrinxades de màquines, eines u objectes.

Caigudes de les escales.
MESURES PREVENTIVES:

Normativa adreçada i lliurada a l’operari de maquinària.

Protecció de forats en general.

Ordre i neteja.

Mitjans per assegurar la lliure circulació.

Tenir en compte les trajectòries de manipulació de maquinària.

Màquines protegides adequadament.

Entrada i sortida de materials amb mitjans adequats.

Mitjans i accessoris elèctrics homologats.

Mitjans auxiliars adequats i en bon estat.
PROTECCIONS COL.LECTIVES:

Bastides tubulars metàl·liques perimetrals.

Xarxes de seguretat.

Xarxes per els treballs de desencofrat.

Malla de quadrícula no molt gran de protecció als forats.

Pantalla protectora per pas de vehicles i treballadors.

Baranes rígides per a totes les plantes.

Xarxes col·locades horitzontalment en la planta d’execució.

Proteccions de màquines segons especificacions.

Cable de seguretat.
PROTECCIONS PERSONALS:










Casc de seguretat.
Botes de seguretat.
Botes d’aigua segons dia o treball.
Vestit d’aigua segons dia o treball.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Ulleres antipartícules.
Cinturó de seguretat.
Roba de treball.
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Proteccions auditives.
Proteccions respiratòries.

Probabilitat alta – Gravetat molt greu – Avaluació elevada



RAM DE PALETA.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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RISCOS MES FREQÜENTS:

Caigudes d’alçada.

Caigudes d’objectes.

Causticacions.

Torçaments i traumatismes o similars.

Caigudes al mateix nivell.

Projecció de partícules.

Cops, talls i esgarrinxades de màquines, eines u objectes.

Contactes elèctrics.
MESURES PREVENTIVES:

Treballar només amb bastides normalitzades.

Localització de punts on hauran d’aïllar-se els mitjans de seguretat.

Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics.

Tancar amb barana rígida la zona de treball amb més risc.

Entrada i sortida de materials amb mitjans adequats.

Ordre i neteja als talls.

Assegurar la lliure circulació per l’obra sense cap risc per caiguda d’objecte.

Consideració de la trajectòria durant la manipulació d’útils i eines.

Maquinària amb protecció adequada.

Evacuació de runa i mitjans en lloc designats.
PROTECCIONS COL·LECTIVES:

Xarxa per protecció de llocs amb risc de caiguda.

Diferents tipus de barana per protecció amb risc de caiguda.

Marquesines per entrar-sortir el personal a l’edifici.

Protecció en la maquinària de tallar material ceràmic.

Tubs per evacuar la runa.

Bastides de cavallets.

Bastides tubulars.

Protecció muntacàrregues.

Protecció formigonera.

Obstacles contra els contactes directes.

Protecció “Mínor” amb barra i ganxo de molla.
PROTECCIONS PERSONALS:











Casc de seguretat.
Ulleres antipartícules.
Cinturons de seguretat.
Politges de seguretat.
Guants de cuir.
Guants neopré (contacte amb ciments i derivats).
Vestits d’aigua.
Botes d’aigua.
Protectors gomats.
Roba de treball.
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Proteccions a la vista, auditius, i vies respiratòries.

Probabilitat mitja – Gravetat mitjana – Avaluació mitja


ACABATS
RISCOS MES FREQÜENTS:
Comuns per a tots els treballs que anomenarem a continuació podem considerar les
distensions derivades de la manipulació de materials en les seves diferents fases.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Fusteria de fusta, alumini i gelosies de plàstic






Caigudes d’alçada.
Projecció de partícules.
Cops, talls i esgarrinxades.
Electrocucions.
Punxades.
Vidrieria.





Caigudes d’alçada.
Projecció de partícules.
Cops, talls i esgarrinxades.
Pintura.






Explosions.
Incendis.
Causticacions.
Intoxicacions per emanacions.
Aparells elevadors.






Caiguda d’alçada.
Cops, talls i esgarrinxades.
Caiguda d’objectes.
Electrocucions.
Fontaneria i o calefacció.






Caiguda d’alçada.
Cops, talls i esgarrinxades.
Cremades.
Electrocucions.
Electricitat.





Caiguda d’alçada.
Cops, talls i esgarrinxades.
Electrocucions.
Instal·lacions d’antena TV i FM.




Caiguda d’alçada.
Cops, talls i esgarrinxades.

MESURES PREVENTIVES:



Difusió de la manera adequada de la manipulació de material.
Protecció on existeixi risc de caiguda d’alçada.
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Maquinària amb proteccions adequades.
Eines manuals amb bon estat i amb proteccions.
Material inflamable emmagatzemat en llocs apropiats.
Mitjans per extinció d’incendis.
Material elèctric, perllongadors-portàtils, terminals.
Respectar la normativa i els mitjans de seguretat.
Els útils de treball es trobaran en bon estat d’ús.

PROTECCIONS COL·LECTIVES:




Protectors en màquines i eines manuals.
Extintors.
Baranes o xarxes en llocs de risc de caiguda d’alçada.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

PROTECCIONS PERSONALS.:













Casc de seguretat.
Ulleres antipartícules.
Cinturons de seguretat.
Botes normalitzades.
Guants de cuir.
Guants dielèctrics.
Equip de soldador.
Politja de seguretat.
Ulleres antipols.
Mascaretes.
Pantalla de soldadura.
Ulleres de soldadura.

Probabilitat baixa – Gravetat lleu – Avaluació baixa
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MEDIS AUXILIARS I MAQUINARIA ( MESURES PREVENTIVES )
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
1.- Excavadora – retroexcavadora

Efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant, en
especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el conductor, en la cabina, no rep
gasos procedents de la combustió.
- La retroexcavadora disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells,
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball.
- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada.
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrera.
- Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular una excavadora sobre el risc que suposa i la
forma correcta d'utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els
apartats anteriors.
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà la cullera a terra,
s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina.
- Durant el transport de càrregues, la cullera estarà el més baix possible per tal de desplaçar-se
amb la màxima estabilitat.
- Està prohibit transportar o aixecar persones amb la cullera.
- Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents.
- Es phohibeix realitzar maniobres de moviments de terres sense haver posat en servei els
recolzaments hidràulics d’immobilització.
- Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com si fos una grua per transportar o introduir peces,
canonades, etc,, a l’interior de rases.
- El canvi de posició de la retroexcavadora, s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa.
- La retroexcavadora tant sols serà utilitzada pel personal autoritzat.
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2.- Pala carregadora
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant, en
especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el conductor, en la cabina, no rep
gasos procedents de la combustió.
- La pala disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells,
possibles esllavisaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada.
- Disposaran de llums i senyal acústic de marxa enrera.
- Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular una pala carregadora sobre el risc que suposa i la
forma correcta d'utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els
apartats anteriors.
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà la cullera a terra,
s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina.
- Durant el transport de càrregues, la cullera estarà el més baix possible per tal de desplaçar-se
amb la màxima estabilitat.
- Està prohibit transportar o hissar persones amb la cullera.
Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents.

7.- Perforadores
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant, en
especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el conductor, en la cabina, no rep
gasos procedents de la combustió.
- Disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells,
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball.
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- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada.
- Disposaran de llums i senyal acústic de marxa enrera.
- Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular una pala carregadora sobre el risc que suposa i la
forma correcta d'utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els
apartats anteriors.
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de
mà i es bloquejarà la màquina.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

S’ha de comprovar el bon estat de la barrina i els punters.
Després de cada interrupció de treball es revisarà el correcte estat de maniguets i abraçadores.
Els talls de perforació amb carro perforador allunyat, estaran en comunicació amb les oficines de
l’obra per mitjà de radiotelèfon o equip equivalent.
Hi ha establert un codi de senyalització de seguretat entre l’equip perforador i els comandaments
ubicats en un altre lloc que consisteix en:
. Balisa lluminosa intermitent.
. Balisa lluminosa.

Si s’ha de perforar a la vora de talls en el terreny buscar un punt fix per subjectar-se amb el cinturó
de seguretat tipus caiguda.
És obligatori l’ús de protectors auditius màscara amb filtre de pols recanviable i ulleres de seguretat
Perforadora neumàtica sobre neumàtics. Normes preventives pels operadors de la perforadora
Abans de començar a treballar es revisaran els neumàtics.
Si es treballa en un túnel o rasa es comprovarà que l’aspirador de pols funciona perfectament.
Si s’han d’efectuar perforacio a la vora superior de talls s’instal.laran els daus d’immobilització de les
rodes.

8.- Petita compactadora picó mecànic
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
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- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells,
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball.
- Els òrgans de transmisió de la màquina disposaran dels corresponents resguards o carcasses de
protecció.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular una pala carregadora sobre el risc que suposa i la
forma correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els
apartats anteriors.
- Abans de posar en funcionament el picó, cal verificar que estan correctament muntades totes les
tapes i carcasses protectores.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

- El picó es guiarà en avanç frontal evitant els desplaçaments laterals.
- Cal regar la zona a aplanar o bé emprar màscara amb filtre antipols.
- El picó emet un nivell de soroll elevat, per tant serà obligatori l’ús de protectors auditius.
Serà obligatori l’ús de calçat amb puntera de seguretat.

10.- Dumper
- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant.
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells,
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball.
- El cubilot del dumper disposarà d’una placa que indiqui la càrrega màxima i en el seu cas a la part
interior una marca indicant el nivell màxim d’emplenat.
- Disposaran de la protecció antibolcada.
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrera.
- La càrrega del cubilot ha de permetre una bona visibilitat frontal i no sobressortirà lateralment pel
dumper.
- La velocitat dels dumpers està limitada a 20 Km/h.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular un dumper sobre el risc que suposa i la forma
correcta d'utilitzar-lo d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats
anteriors.
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- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà el cubilot a terra,
s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina.
- Durant el transport de càrregues, el cubilot estarà el més baix possible per tal de desplaçar-se amb
la màxima estabilitat.
-Està prohibit transportar o aixecar persones amb el cubilot.
- Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents.
- En cas d’haver de remuntar pendents amb el dumper carregat és més segur fer-ho marxa enrera
per evitar bolcar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

- El dumper tant sols serà utilitzat pel personal autoritzat.

11.- Camió de transport
- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant.
- La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
- Es farà un reconeixement de la zona on ha de circular per dins de l’obra per tal d’advertir
desnivells, possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries, etc. que puguin
afectar les condicions de seguretat del lloc de treball.
- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per personal expert.
- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada.
- Disposaran d’escala metàl.lica dotada de ganxos d’immobilització de seguretat.
- El ganxo de la grua auxiliar disposarà de pestell de seguretat.
- S’informarà els operaris que hagin de conduir un camió de transport sobre el risc que suposa i la
forma correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els
apartats anteriors.
- Per iniciar les operacions de càrrega i descàrrega del material caldrà accionar els frens de mà i
instal.lar els daus d’immobilització.
- Les maniobres de càrrega i descàrrega en zones inclinades es dirigiran mitjançant dues persones
situades a la caixa del camió en el punt més elevat i en cap cas en l’altre extrem.
- Està prohibit transportar persones a la caixa del camió.

45

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

Projecte d’execicó de vial peatonal en Avinguda Cataluny i rotonda

- El nivell màxim permès per a materials solts no superarà la pendent del 5% i es recobriran amb
una lona.
- Les càrregues es distribuiran en la caixa de forma repartida, compensant els pesos.
- Les peces suspeses que requereixin ser acompanyades es farà mitjançant cordes o sistemes
equivalents i no s’empenyeran directament amb les mans.
- Per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega s’utilitzaran guants i calçat de seguretat contra
agents mecànics.
El camió de transport tan sols l'utilitzarà el personal autoritzat amb possessió del corresponent

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

carnet oficial.

12.- Camió grua
- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant.
- La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
- Es farà un reconeixement de la zona on ha de circular per dins de l’obra per tal d’advertir
desnivells, possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries, etc. que puguin
afectar les condicions de seguretat del lloc de treball.
- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per personal expert.
- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada.
- Disposaran d’escala metàl.lica dotada de ganxos d’immobilització de seguretat.
- El ganxo de la grua auxiliar disposarà de pestell de seguretat.
- L’estabilitat de la grua depèn de la correcta posició dels gats estabilitzadors. La posició més
segura és totalment estesos.
- S’informarà els operaris que hagin de conduir un camió grua sobre el risc que suposa i la forma
correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats
anteriors.
- Per iniciar les operacions de càrrega i descàrrega del material caldrà accionar els frens de mà i
instal.lar els daus d’immobilització.
- Les maniobres de càrrega i descàrrega en zones inclinades tant sols es faran si es descarrega cap
el costat contrari al de la pendent.
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- Està prohibit transportar persones a la caixa del camió.
- Les càrregues es distribuiran en la caixa de forma repartida, compensant els pesos.
- Les peces suspeses que requereixin ser acompanyades, es farà mitjançant cordes o sistemes
equivalents i no s’empenyeran directament amb les mans.
- Per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega s’utilitzaran guants i calçat de seguretat contra
agents mecànics.
- Pujar i baixar del camió grua pels llocs previstos.
- No sobrepassar sota cap concepte la càrrega màxima de la grua.
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- No arrossegar ni arrencar càrregues.
- Assegurar la immobilització del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament.
- Cap treballador es situarà o desplaçarà sota càrregues suspeses.
- Abans de posar en servei la màquina comprovar tots els dispositius de fre.
- Cal netejar les sabates de fang abans de pujar a la cabina per evitar que, en manipular-la, el peu
pugui relliscar.
- El camió grua tan sols l'utilitzarà el personal autoritzat amb possessió del corresponent carnet
oficial.
13.- Camió formigonera
- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant.
- La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
- Es farà un reconeixement de la zona on ha de circular per dins de l’obra per tal d’advertir
desnivells, possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries, etc. que puguin
afectar les condicions de seguretat del lloc de treball.
- Les rampes d’accés als talls no sobrepassaran el 20% de pendent.
- En cas necessari, es definiran i senyalitzaran els llocs adequats per efectuar la neteja de les cubes
i canals.
- La posada en estació i els moviments del vehicle durant les operacions d’abocament, seran
dirigides per un senyalista.
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- Per operacions d’abocament al llarg d’obertures en el terreny, les rodes del camió no es podran
apropar a menys de 2m. del tall del terreny o almenys guardar una zona de seguretat igual a la
profunditat de l’excavació.
- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada.
- S’informarà els operaris que hagin de conduir un camió formigonera sobre el risc que suposa i la
forma correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els
apartats anteriors.
- Per iniciar les operacions de càrrega i descàrrega del material caldrà accionar els frens de mà i
instal.lar els daus d’immobilització.
- El camió formigonera tan sols l'utilitzarà el personal autoritzat amb possessió del corresponent
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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carnet oficial.

14.- Carretó elevador (toro)
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant.
- La màquina haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat.
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells,
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball.
- Disposaran de la protecció antibolcada.
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrera.
- La càrrega ha de permetre una bona visibilitat frontal i no sobressortirà lateralment de l’amplada
del carretó elevador.
La velocitat dels dumpers està limitada a 20 Km/h.
Disposaran de panell indicador de la càrrega màxima admissible.
- S’informarà els operaris que hagin de conduir un carretó elevador sobre el risc que suposa i la
forma correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els
apartats anteriors.
- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà la forqueta a terra,
s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina.
- Durant el transport de càrregues, la forqueta estarà el més baixa possible per tal de desplaçar-se
amb la màxima estabilitat.
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- Està prohibit transportar o aixecar persones amb la forqueta o qualsevol altra part del carretó.
- Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents.
- En cas d’haver de remuntar pendents amb el carretó carregat és més segur fer-ho marxa enrera
per evitar bolcar.
- El carretó elevador tant sols serà utilitzat pel personal autoritzat.

15.- “Transpalet“ manual : carretó manual
Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

toro.
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que
aquesta estigui en bon estat.
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot
assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.
Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en
posició neutra.
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí
que pugui provocar qualsevol incident.
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant
la seva estabilitat.
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.
- S’han de respectar els itineraris preestablerts.
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se
l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%.
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Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el
muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions :
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del
palet i del toro.
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.
No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti
la circulació.En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un
lloc previst d’estacionament i amb el fre posat.
Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que
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no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra.
També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet
a les operacions de descens de la mateixa.
Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei
de manteniment i deixar-lo fora de servei.

16.- Estenedora de producte asfaltic
- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant, en
especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el conductor, en la cabina, no rep
gasos procedents de la combustió.
- L'estenedora disposarà de farmaciola de primers auxilis.
- Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
- Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir desnivells,
possibles esllavissaments de terres, instal.lacions elèctriques aèries o soterrades, instal.lacions de
gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball.
- Disposaran de la protecció de cabina antibolcada.
- Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrera.
- Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular l'estenedora sobre el risc que suposa i la forma
orrecta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats
anteriors.
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- Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de
mà i es bloquejarà la màquina.
- L’estenedora tan sols serà la utilitzarà el personal autoritzat.

17.- Bomba per a formigonar
- Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant.
- En zona urbana la zona de bombeig quedarà totalment aïllada dels vianants, delimitant i
senyalitzant la zona.
- Es comprovarà diàriament i abans de l’inici del subministre, l’estat de desgast intern de la
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canonada de transport per mitjà de mesurador d’espessors, per la qual cosa és necessari que
estigui sota pressió i invertint el bombeig.
- La bomba de formigonar, tant sols es podrà utilitzar per bombeig de formigó segons el con
recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport.
- El braç d’elevació de la mànega tan sols es podrà emprar per a l’ús pel qual s’ha dissenyat.
- La bomba s’ubicarà en posició horitzontal i a més de 3m. de distància del tall vertical de talussos,
rases, excavacions, etc.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular la bomba per a formigonar sobre el risc que
suposa i la forma correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic
previstes en els apartats anteriors.
- Abans d’iniciar el bombeig del formigó, es comprovarà que les rodes de la bomba estan
bloqueijades per mitjà de tascons i els gats estabilitzadors en posició, amb l’enclavament mecànic o
hidràulic instal.lats.
- Un cop finalitzat el formigonat es netejarà l’interior dels tubs de tota la instal.lació, en prevenció
d’accidents per l’aparició de taps de formigó.
- Abans d’iniciar el subministrament cal assegurar-se que tots els acoblaments de palanca tenen els
passadors en posició d’immobilització.
- Abans d’abocar el formigó en la tremuja cal assegurar-se que està instal.lada la graella.
- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense haver instal.lat la xarxeta de recollida a la
sortida de la mànega, un cop efectuat el recorregut total del circuit. En cas de detenció de tabola, es
paralitzarà la màquina. Es reduirà la pressió a zero i a continuació es desmuntarà la canonada.
- No tocar directament amb les mans la tremuja o el tub oscilant, si està en marxa.
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- Si s'han d’efectuar treballs en la tremuja o el tub oscilant, en primer lloc cal aturar el motor
d’accionament, a continuació purgar la pressió de l’acumulador per mitjà de l’aixeta i finalment
efectuar la tasca que es requereixi.
- Si el motor de la bomba és elèctric abans d’obrir el quadre general de comandament assegurar-se
de la seva total desconnexió.
- No intentar modificar o puntejar els mecanismes de protecció elèctrica.

20.- Hormigonera Pastera
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de
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1995 per poder comercialitzar o posar en servei una formigonera haurà de disposar de la marca
"CE" i de la declaració "CE" de conformitat.
- S’habilitarà una via d’accés fix a la formigonera per a dumpers separada de la de carretons
manuals.
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant.
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la
màquina aturada.
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant.
- La formigonera haurà de disposar d'uns resguards fixos, com ara la carcassa protectora de les
corretges de transmissió. En aquelles formigoneres en que la carcassa protectora és la tapa del
motor, l’interruptor de posada en marxa i aturada estarà a la part exterior de la carcassa i serà de
tipus estanc.
- La instal.lació elèctrica haurà de garantir que no hi hagi punts en tensió que siguin accessibles i
haurà de disposar d'un sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes; és recomanable
utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" de les masses associada a dispositius diferencials.
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i
disposarà de clavilles estanques.
- La formigonera haurà d'estar perfectament anivellada, fora de les zones de pas i haurà de garantir
la seva estabilitat.
- La formigonera tan sols la utilitzarà el personal autoritzat.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular la formigonera sobre el risc que suposa i la forma
correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats
anteriors.
52

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

Projecte d’execicó de vial peatonal en Avinguda Cataluny i rotonda

22.- Grua autopropulsada
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant.
- Es disposarà a l’obra d’una partida de taulons per ser utilitzats com a plataforma de repartiment de
càrregues dels gats estabilitzadors en cas d’haver de recolzar sobre terrenys tous.
- La grua es mantindrà allunyada de terrenys insegurs, propensos a esfondraments.
- La grua disposarà de plaques d’identificació i relació de càrregues admissibles atenent la longitud
en servei del braç.
- Abans d’iniciar les maniobres amb la grua autopropulsada caldrà preveure els diferents moviments
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a efectuar, per tal de garantir que en cap moment cal fer maniobres d’arrossegament, ni es pot
afectar altres instal.lacions o equips, com poden ser línies elèctriques, bastides, contrapesos, etc.
- En cas d’envair la via pública s’instal.larà els elements de senyalització necessaris, per alertar del
perill i orientar el trànsit de vehicles i persones.
- La recepció de les càrregues es farà per mitjà de plataformes de descàrrega, atenent-se a les
prescripcions contingudes.
- El ganxo disposarà de pestell de seguretat.
- L’estabilitat de la grua depèn de la correcta posició dels gats estabilitzadors. La posició més
segura és totalment estesos.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular una grua autopropulsada sobre el risc que suposa
i la forma correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en
els apartats anteriors.
- Pujar i baixar de la cabina pels llocs previstos.
- No sobrepassar sota cap concepte la càrrega màxima de la grua.
- No arrossegar ni arrencar càrregues.
- Assegurar la immobilització del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament.
- Cap treballador es situarà o desplaçarà sota càrregues suspeses.
- Avans de posar en servei la màquina comprovar tots els dispositius de fre.
- Cal netejar les sabates de fang abans de pujar a la cabina per evitar que al manipular-la el peu
pugui relliscar.
- La grua autopropulsada tant sols serà utilitzada pel personal autoritzat i amb carnet de gruista
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35.- Armadures
S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades.
L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin
l’estabilitat de la peça en la seva manipulació.
S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.
En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació
propera als accessos de l’obra.
L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà
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de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no
treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i graelles.
En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat.
Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.
Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran
els corresponents diferencials i magnetotèrmics.
Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui
realitzant la soldadura.
El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de
les seves parts actives.
En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa
d’oxitallada.

37.- Eslingues
Les eslingues han d’estar marcades indicant la càrrega màxima.
- S’emmagatzemaran penjant-les enrotllades folgadament en locals secs i lluny de focus de calor i
de substàncies oxidants o corrosives.
- Es farà una previsió del tipus de càrregues a manipular per tal de disposar en cada moment del
tipus d’eslinga més adient.
- Els ullals disposaran de protector “ guardacabos “ per ser la zona sotmesa a més fregament i a fi
d’allargar la vida útil de l’eslinga.
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- El número de grapes per lligada dependrà del diàmetre del cable; en tot cas, i com a criteri
general, cada lligada disposarà d’un mínim de tres grapes. La forqueta de la grapa es col.locarà
sobre el ramal mort del cable i el pont sobre el ramal estès.
- La distància entre grapes consecutives serà igual a 6 – 8 vegades el diàmetre del cable.
- Per determinar la càrrega de treball d’una eslinga quan els ramals no treballen verticals, cal tenir
en compte que l’esforç creix en augmentar l’angle que formen els dos ramals. Per calcular l’esforç
cal multiplicar la càrrega que suporta cada ramal pel coeficient que correspongui segons la taula
següent. En general no sobrepassar angles de 90º i en cap cas els 120º.
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Angle entre ramals

Coeficient

0º

1.00

40º

1.06

50º

1.10

60º

1.16

70º

1.22

80º

1.31

90º

1.42

100º

1.56

110º

1.75

120º

2.00

130º

2.37

140º

2.93

150º

3.86

160º

5.76

- Quan s’utilitzi una eslinga de tres o quatre ramals l’angle més gran que és necessari tenir en
compte és el format pels ramals oposats en diagonal.
- Si es desconeix el pes de la càrrega es pot fer una aproximació multiplicant el seu volum per la
densitat del material prenent com a referència les dades següents:
Fusta - 0.8
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Pedra o formigó – 2.5
Acer, ferro, fundició – 8
-Els punts de fixació de l’eslinga no han de permetre el seu desplaçament i s’han de fixar tenint en
compte el centre de gravetat de la càrrega.
- Les eslingues no han de descansar mai sobre arestes vives, per la qual cosa es disposaran
cantoneres, esquadres de protecció, etc.
- Els ramals de dos eslingues diferents no s’han de creuar, es a dir, no es muntaran l’un sobre l’altre
a sobre del ganxo d’elevació.
- En el cas d’eslingues de cable d’acer, quan en alguna secció s’observi més del 10% de fils
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trencats l’eslinga es substituirà.
- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic
previstes en els apartats anteriors.
- S’evitarà arrossegar les eslingues per terres i sorres o per superfícies rugoses.
- Abans de l’elevació completa de la càrrega haurà de tesar-se suaument l’eslinga i elevar-la només
de 10cm per verificar –ne la subjecció i equilibri. Mentre s’estan tesant les eslingues no es tocarà la
càrrega ni les pròpies eslingues.
- Sota cap concepte s’intentarà desplaçar una eslinga situant-se sota la càrrega.

38.- Serra circular de taula
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de
1995 per poder comercialitzar o posar en servei una serra de taula haurà de disposar de la marca
"CE" i de la declaració "CE" de conformitat.
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant.
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la
màquina aturada.
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant.
- La serra haurà de disposar d'uns resguards fixos com són la carcassa protectora de les corretges
de transmissió i la carcassa protectora del disc en la seva zona inferior. Tindrà a la vegada uns
resguards regulables, com són la carcassa protectora del disc en la seva part superior, que serà
regulable en altura per ajustar-la a la peça a tallar i una ganiveta divisora que evitarà que la peça
un cop tallada es torni a ajuntar i es podrà regular en sentit horitzontal i vertical.
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- La instal.lació elèctrica haurà de garantir que no hi hagi punts en tensió que siguin accessibles i
haurà de disposar d'un sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes; és recomanable
utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" de les masses associada a dispositius diferencials.
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i
disposarà de clavilles estanques.
- Pel que fa referència a la manipulació correcta de la serra, caldrà tenir en compte una sèrie de
recomanacions, com poden ser, treure prèviament claus i parts metàl.liques clavades en la fusta,
dirigir i empènyer sempre la peça a tallar amb l'ajut de guies i empenyedors i no fer-ho mai amb les
mans. En cas de ser una peça de grans dimensions i fer ho amb les mans caldrà tenir la precaució
de no tenir els dits polzes estesos, la taula haurà d'estar perfectament anivellada, fora de les zones
de pas i/o zones humides i haurà de garantir l'estabilitat del conjunt. No es podrà utilitzar un disc de
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

diàmetre superior al que permeti la carcassa protectora de la part superior del disc i, per últim,
l'operari abans d'utilitzar-la haurà de fer les següents comprovacions, com a mínim: correcte estat
del disc, fixació del disc, altura del disc i la ganiveta divisora en relació al tall que ha d'efectuar,
correcte sentit de gir del disc, greixar el disc de tant en tant propiciant el bon pas de la peça,
correcte estat dels protectors, de la instal.lació elèctrica i disposar d'ulleres de seguretat.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular la serra de taula sobre el risc que suposa i la
forma correcta d'utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els
apartats anteriors.
- La serra de taula tan sols la utilitzarà el personal autoritzat.
No es podrà utilitzar per tallar materials no indicats pel disc instal.lat.

41.- Màquina Radial
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de
1995 per poder comercialitzar o posar en servei una radial haurà de disposar de la marca "CE" i de
la declaració "CE" de conformitat.
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant.
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la
màquina aturada.
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant.
- Pel que fa referència a la manipulació correcta de la radial, caldrà tenir en compte una sèrie de
recomanacions, com poden ser selccionar el disc adequat al material a treballar, no intentar treballar
en zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que el disc es pot fracturar i produir
lesions, no donar cops amb el disc a la vegada que s’està tallant, substituir immediatament els discs
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gastats o esquerdats, no tallar sense la protecció i disposar d’elements de fixació de la peça a tallar,
quedant prohibit subjectar amb les mans o els peus la peça a tallar.
- La màquina estarà protegida mitjançant doble aïllament elèctric.
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i
disposarà de clavilles estanques.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular la radial sobre el risc que suposa i la forma
correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats
anteriors.
- La radial tan sols la utilitzarà el personal autoritzat.
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- No es podrà utilitzar per tallar materials no indicats pel disc instal.lat.

42.- Trepar “taladradora protàtil de broca”
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de
1995 per poder comercialitzar o posar en servei un trépan haurà de disposar de la marca "CE" i de
la declaració "CE" de conformitat.
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant.
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la
màquina aturada.
- En obra sempre es disposarà de recanvis dels tipus de broques més comuns a emprar per tal
d’evitar que per manca de la broca adient s’intenti efectuar el trépan amb una altra broca.
- Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant.
- El trépan disposarà de doble aïllament elèctric.
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i
disposarà de clavilles estanques.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular el trépan sobre el risc que suposa i la forma
correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats
anteriors.
- Seleccionar la broca adient atenent el material a trepar.
- No intentar efectuar trépans inclinats a pols per evitar la ruptura de la broca.
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- Per muntar i desmuntar les broques, fer-ho amb la màquina aturada, desconnectada de la xarxa
elèctrica i emprant la clau.
-No s’ha d’intentar efectuar un trépan amb una sola maniobra. En primer lloc cal marcar el punt a
foradar amb un punter, a continuació aplicar la broca i emboquillar. Ara ja es pot seguir trepant.
- No prémer amb excessiva força el trépan, es pot trencar la broca.
- Quan es treballi sobre un banc fer-ho ubicant la màquina sobre el suport adequat.

43.- Martell pneumatic “cango”
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de
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1995 per poder comercialitzar o posar en servei un martell pneumàtic haurà de disposar de la
marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat.
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant.
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la
màquina aturada.
- El temps de treball continuat per un sol treballador amb el martell pneumàtic no excedirà d’una
hora, en prevenció de lesions, per estar sotmès a vibracions, per tant s’establirà un sistema de torns
rotatius per dur a terme les tasques que suposin un temps de treball superior.
- Els treballadors que de forma continuada utilitzin el martell pneumàtic seran sotmesos a
reconeixements mèdics amb periodicitat anual.
- Les zones on es treballi amb martell pneumàtic es delimitaran i senyalitzaran per tal d’evitar el risc
de caiguda d’objectes i projecció de particules a altres persones.
- Es preveurà la utilització per a tots els treballadors que utilitzin martell pneumàtic i tots aquells que
hagin de treballar a la vora d’ells de protectors auditius, ulleres de seguretat, màscara autofiltrant,
faixa de seguretat i canellera.
- Abans d’iniciar els treballs amb martell pnemàtic en una zona, inspeccionar el terreny i l’entorn en
prevenció de desprendiments provocats per les vibracions.
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant.
- El martell pneumàtic disposarà de doble aïllament elèctric.
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i
disposarà de clavilles estanques.
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- El martell pneumàtic sempre s’utilitzarà des d’una posició estable i evitant el risc de caiguda
d’altura. Sempre que sigui viable, per evitar el risc de caiguda d’alçada, s’empraran proteccions
col.lectives tipus baranes o xarxes, i tan sols en casos puntuals s’emprarà el cinturó de seguretat de
tipus caiguda.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular el martell pnèumàtic sobre el risc que suposa i la
forma correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els
apartats anteriors.
- Tots els treballadors que utilitzin martell pneumàtic i tots aquells que hagin de treballar a la vora
d’ells, estaran obligats a utilitzar protectors auditius, ulleres de seguretat, màscara autofiltrant, faixa
de seguretat i canellera.
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- Abans d’utilitzar el martell assegurar-se que el punter està perfectament agafat i un cop es deixa
d’emprar no deixar-lo clavat a terra.
- Comprovar que les connexions de la mànega estan en correcte estat.

44.- Pistola clavadora
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de
1995 per poder comercialitzar o posar en servei una pistola clavadora haurà de disposar de la
marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat.
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del fabricant
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la
màquina aturada.
- Les zones on s’efectuïn trets amb pistola clavadora estaran delimitades i senyalitzades, per evitar
el risc de danys a altres persones, per mitjà del plafó indicatiu de perill, amb la llegenda que
complementi el seu significat “ perill – trets amb pistola clavadora “.
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant.
- La pistola disposarà de doble aïllament elèctric.
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i
disposarà de clavilles estanques.
- Les operacions de clavar mitjançant pistola clavadora sempre s’efectuaran des d’una posició
estable i evitant el risc de caiguda d’altura. Sempre que sigui viable per evitar el risc de caiguda
d’altura s’empraran proteccions col.lectives tipus baranes o xarxes i tant sols en casos puntuals,
s’emprarà el cinturó de seguretat de tipus caiguda.
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- S’informarà els operaris que hagin de manipular la pistola clavadora sobre el risc que suposa i la
forma correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els
apartats anteriors.
- Seleccionar sempre el cartutx impulsor i el clau adequat, atenent el material i espessor on clavarlo.
- No s’ha d’intentar clavar sobre superfícies irregulars, perquè es pot perdre el control de la pistola,
ni tampoc prop de les arestes, ja que es poden despendre fragments de forma descontrolada. En
cas de disparar sobre superfícies corbes cal instal.lar l’adaptador corresponent.
- Abans de disparar controlar que no hi ha ningú a l’entorn que pugui ser afectat pel tret.
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- No disparar en llocs tancats, cal assegurar-se que el lloc està ben ventilat.
- No intentar disparar sobre fàbrica de totxo, tabics, blocs de formigó, etc.
- No disparar recolzat sobre objectes inestables, com poden ser caixes, materials apilats, etc.

45.- Vibrador
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de
1995 per poder comercialitzar o posar en servei un vibrador haurà de disposar de la marca "CE" i
de la declaració "CE" de conformitat.
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la
màquina aturada.
- S’efectuarà una neteja directa-manual diàriament prèvia desconnexió de la corrent elèctrica.
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant.
-El vibrador disposarà de doble aïllament elèctric.
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i
disposarà de clavilles estanques.
- Les mànegues d’alimentació en les zones de pas de persones i / o màquines aniran protegides.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular el vibrador sobre el risc que suposa i la forma
correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats
anteriors.
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- Les operacions de vibrat sempre s’efectuaran des d’una posició estable i evitant el risc de caiguda
d’altura. Sempre que sigui viable, per evitar el risc de caiguda d’alçada, s’empraran proteccions
col.lectives tipus baranes o xarxes, i tan sols en casos puntuals s’emprarà el cinturó de seguretat de
tipus caiguda.
- Per a les operacions de vibrat serà obligatori l’ús de guants de cuir i botes de goma.

46.- Corbadora de ferralla
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de
1995 per poder comercialitzar o posar en servei una corbadora de ferralla haurà de disposar de la
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marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat.
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant.
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la
màquina aturada.
- S’efectuarà una neteja diària de l’entorn de la corbadora de ferralla en prevenció de trepitjar
objectes punxents o tallants.
- La màquina es carregarà-descarregarà per mitjà d’un eslingat a quatre punts i s’ubicarà de forma
estable.
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant.
- La instal.lació elèctrica haurà de garantir que no hi hagi punts en tensió que siguin accessibles i
haurà de disposar d'un sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes; és recomanable
utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" de les masses associada a dispositius diferencials.
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i
disposarà de clavilles estanques. El cable es protegirà en tot el seu recorregut per evitar ser malmès
per trepitjades del personal i màquines.
- Es delimitarà la zona necessària per a la manipul.lació de les barres per evitar-ne interferències en
zones de pas i / o d’amassament.
- No tocar les parts mòbils de la màquina en funcionament ( el plat, etc. ).
- S’informarà els operaris que hagin de manipular la corbadora de ferralla sobre el risc que suposa i
la forma correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els
apartats anteriors.

48.- Petida maquinària diversa
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- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de
1995 per poder comercialitzar o posar en servei petita maquinària elèctrica diversa haurà de
disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat.
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant.
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la
màquina aturada.
- Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina, les instruccions d’ús del fabricant.
- Els òrgans agressius de la màquina disposaran dels seus corresponents protectors, els quals no
s'anul.laran per cap motiu.
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- La màquina disposarà de doble aïllament elèctric.
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i
disposarà de clavilles estanques.
- En ambients humits l’alimentació per les màquines eines no protegides amb doble aïllament,
s’efectuarà connectant-les a transformadors a 24 V.
- S’informarà els operaris que hagin de manipular la màquina sobre el risc que suposa i la forma
correcta d'utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats
anteriors.
- Les màquines en situació d’avaria o semiavaria es lliuraran al responsable de magatzem per a la
seva reparació
- Es prohibeix la utilització de màquines o eines a personal no autoritzat.
- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trépan abandonades a terra o en marxa encara
que sigui amb moviment residual.

49.- Eines manuals

- Facilitar als treballadors que les hagin d’emprar les instruccions d’ús del fabricant.
- Les eines es revisaran periòdicament, per tal de garantir l’efectiu compliment de les instruccions de
manteniment que indiqui el fabricant.
- S’habilitarà una zona en el magatzem d’obra on puguin quedar recollides en finalitzar la jornada de
forma ordenada.
- Rebutjar tota eina que tingui el mànec defectuós.
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- Es facilitaran fundes als treballadors per tal de portar les eines i claus punxents o bé caixes
d’eines, a fi d’evitar que ho portin a les butxaques.
- Seleccionar l’eina adequada al treball a realitzar.
- Comprovar el bon estat de l’eina.
- Subjectar-la amb seguretat pel lloc adequat.
- Quan un treballador consideri que l’eina està defectuosa no la tirarà, sinó que la lliurarà al
responsable del magatzem.
- Les eines no s’han de deixar de forma desordenada per qualsevol lloc, en prevenció de caigudes
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al mateix nivell.
- Les eines es mantindran netes d’olis, greixos, o altres substàncies lliscants.

50.- Compresor
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de
1995 per poder comercialitzar o posar en servei un compressor haurà de disposar de la marca "CE"
i de la declaració "CE" de conformitat.
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la
màquina aturada.
- La màquina es carregarà-descarregarà per mitjà d’un eslingat a quatre punts i s’ubicarà de forma
estable.
- Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant.
- Els treballadors que de forma continuada estiguin a la vora d’un compressor seran sotmesos a
reconeixements mèdics amb periodicitat anual.
- Les zones on s’ubiquin els compressors es delimitaran i senyalitzaran.
- Es preveurà la utilització per a tots els treballadors que utilitzin el compresor i tots aquells que
hagin de treballar a la vora d’ells de protectors auditius.
- Es controlarà l’estat de les mànegues, comunicant els desperfectes detectats diàriament.
- Les mànegues de pressió es mantindran elevades, a 4m. o més en els creuaments sobre els
camins de l’obra.
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- Quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i amb les rodes subjectes
per mitjà de daus antilliscants.
- Les carcasses protectores estaran sempre instal.lades en posició tancada, per tal d’evitar
atrapaments i soroll.
S’informarà als operaris que hagin d’utilitzar el compressor sobre el risc que suposa i la forma
correcta d'utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats
anteriors.

51.- Equip de soldadura elèctrica
- Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de gener de
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1995 per poder comercialitzar o posar en servei un equip de soldadura elèctrica haurà de disposar
de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat.
- Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del fabricant.
- Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre amb la
màquina aturada.
- En dies de pluja es suspendran els treballs de soldadura a l’aire lliure.
- A l’obra es disposarà de material i equips suficients i en bon estat per tal que els treballadors
puguin soldar d’acord amb les instruccions recollides en l’apartat de mesures de tipus formatiu.
- Els portaelectrodes tindran el suport de manutenció de material aïllant de l'electricitat.
- La instal.lació elèctrica haurà de garantir que no hi hagi punts en tensió que siguin accessibles i
haurà de disposar d'un sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes; és recomanable
utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" de les masses associada a dispositius diferencials.
- El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i
disposarà de clavilles estanques.
- S’informarà els operaris que hagin de soldar sobre el risc que suposa i la forma correcta de fer-ho
d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors.
- En tot moment s’han de protegir de les radiacions de l’arc voltaic per mitjà de pantalla, per tant en
cap moment s’ha de mirar directament.
- No picar el cordó de soldadura sense protecció. Els resquills de cascarilla despresa poden lesionar
els ulls.
- No tocar les peces recent soldades en prevenció de cremades.
- Soldar sempre en lloc ventilat per evitar intoxicacions i asfíxies..
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- Abans d’iniciar la soldadura comprovar que no hi ha persones a l’entorn.
- No deixar la pinça directament a terra o sobre la perfileria. Cal disposar de portapinces.
- Disposar el cablejat de l’equip al lloc més idoni en prevenció d’ensopegades i caigudes al mateix
nivell.
- No utilitzar el grup si no disposa del protector de clemes.
- Comprovar que el grup està correctament connectat a terra i, encara que salti l'interruptor
diferencial, no anul.lar la presa de terra de la carcassa; cal avisar el servei de seguretat.
- Desconnectar totalment el grup de soldar cada cop que es faci una pausa de consideració (
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esmorzar, dinar, etc.).
- Comprovar periòdicament el correcte estat dels cables per evitar l'existència de zones accessibles
amb tensió. En cas de detectar zones malmeses sol.licitar la substitució del cable, i si cal fer algun
tipus d’empalmament es farà per mitjà de “ forro termorretràctil “.
- Escollir l’electrode adequat pel cordó a executar.
- Utilitzar guants de protecció.

56.- Instal·lacions d’Higiene i Benestar
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar,
preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats :
canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :


vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran
equipats amb seients i casellers individuals.



lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per
cada 10 treballadors.



dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una
dutxa per cada 10 treballadors.



inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima
serà de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les
dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.



menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació,
calefacció i il·luminació.
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Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i
mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a
l’altre.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a
prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi
una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es
disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions
d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes
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instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han
de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la
temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i
col·lectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho
permet.
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a
l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís
municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha
de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises
destellants durant la nit.

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.-

-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
67

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

Projecte d’execicó de vial peatonal en Avinguda Cataluny i rotonda

públiques.
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales.
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención.
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en
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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.
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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)
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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)
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Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo.
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD
1215/1997
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció.
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- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos
medios de protección personal
de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos.
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos.
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad.
Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecánicos.
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras.
Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección
personal de vias respiratorias. Normas
comunes y adaptadores faciales.
Modificació: BOE: 29/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal
de vias respiratorias: filtros
mecánicos.
Modificació: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: mascarillas
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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
El Perelló, Març de 2022
L’Arquitecte Tècnic
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Daniel Castellano Cervera
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III. PLEC DE CONDICONS
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III.1.PLEC DE CONDICIONS GENERALS
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA
Article 2.- DIRECCIO DE L'OBRA
Article 3.- CONTRACTISTA
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS
Article 5.- PERSONAL
Article 6.- GENERALITATS
Article 7.- MATERIALS
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS
Article 10.- EXECUCIO I VARIACIONS DE LES OBRES
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Article 11.- CONTROL DE QUALITAT
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE
Article 13.- AMIDAMENT I AMIDAMENT DE LES OBRES
Article 14.- VALORACIO I PAGAMENT DE LES OBRES
Article 15.- OBRES COMPLEMENTARIES
Article 16.- SUSPENSIO DE LES OBRES I PRORROGUES DE TERMINI
Article 17.- REVISIO DE PREUS
Article 18.- RESCISSIO
Article 19.- FIANCES
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIO
Article 21.- RECEPCIO DE LES OBRES
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA
Article 23.- DEVOLUCIO DE LA FIANCA
Article 24.- LIQUIDACIO DE LES OBRES
Article 25.- CARACTER D’AQUEST CONTRACTE.
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CAPÍTOL I
PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIO DE LES
OBRES

D’AQUEST

PROJECTE,

MENTRE

LES

PRESCRIPCIONS

TECNIQUES

PARTICULARS QUE CONTE NO LES MODIFIQUIN
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA
La contracta compren tots els materials, la ma d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que es
necessari per a la realitzacio de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte
estat d'utilitzacio.
Compren tambe la supressio de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les arees i locals de
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l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o
en el que definitivament hagin de quedar.
Article 2.- DIRECCIO DE L'OBRA
El Director de l'obra es el tecnic designat per l'Administracio i gaudeix de les mes amplies
facultats per a la millor efectivitat de la seva missio, i se'l designa d'ara endavant com a
Director.
Resol les questions tecniques d'interpretacio del Projecte, inspecciona tot allo que es relaciona
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o practiques que, al
seu parer, no son adients i dona les ordres oportunes per a la millor execucio de les obres,
sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions
contractuals i legals, i pot coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els
perills o els perjudicis, si la reparacio dels perjudicis causats o d'altres d'analoga naturalesa no
fos acomplerta eficacment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executarla amb
carrec al Contractista.
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de
les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perque els reconegui com a tals. Els
col·laboradors estan integrats en la Direccio.
El Director d’obra interpreta el projecte i dona les ordres per al seu desenvolupament, marxa i
disposicio de les obres aixi com lesmodificacions que creu oportunes sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi son consignats.
El Contractista no pot introduir cap modificacio sense l'autoritzacio escrita del Director.
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes,
resulta alguna contradiccio en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solucio
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mes avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en
coneixement de la Direccio d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d’instal·lar els materials o
executar l'obra en questio fins a rebre l'aclariment o resolucio de la Direccio d’obra que tambe
l’ha d’efectuar per escrit.
Article 3.- CONTRACTISTA
El Contractista es la part contractant obligada a executar l'obra.
Ha de realitzar be les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjeccio a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la
conformitat o l'objeccio els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del
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dret de reclamacio que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites
ordres, encara que de tal reclamacio pot derivar-se'n justa indemnitzacio al Contractista.
El Contractista te dret a que se li justifiqui la recepcio de les comunicacions i les reclamacions
que adreca al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li
doni.
El Contractista esta obligat a prestar col·laboracio al Director i a les persones que el
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS
El Contractista, o el seu representant, esta obligat a ser present en l'obra totes les vegades que
el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.
En cas de no compareixenca injustificada, perd el dret d’al·legacio o reclamacio que l'assisteix
a aquests actes i ha d’estar a les consequencies, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de
recepcio, els documents que se'n derivin dels mateixos.
Si justifica degudament la falta d'assistencia, te un termini de deu dies per reclamar o fer les
al·legacions oportunes mitjancant escrit adrecat al Director.
Son a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execucio de les
obres entre les quals s'hi compten:
- mesures de seguretat, senyalitzacio i barrats;
- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres aixi com els elements
i les obres provisionals o auxiliars;
- assegurances del personal, les obres, la maquinaria, la responsabilitat i els danys a tercers;
- neteja i vigilancia;
- arbitris, impostos, etc. aixi com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis
que es deriven de l'execucio de les obres;
- els permisos, les llicencies i les concessions que son necessaris per a l'execucio de les obres,
amb exclusio dels que son especifics de l'Administracio;
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- disponibilitat d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al
Director. On hi ha d’haver les copies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el
llibre d'ordres. En demes s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris
consultar i tambe les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient
conservar.
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i tambe dels
subcontractistes. Aixi mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de
la recepcio. Tambe son de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a
tercers be per la forma d'execucio de l'obra, be per omissio be per causa d'accident o be per
suposit fortuit.
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia les mesures per tal de garantir la
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mes absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
l'incumbeixen en materies fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de
qualsevol altra classe que l'afecten.
Abans de comencar les obres ha de comunicar al Director la seva residencia i la del seu
Delegat, a tots els efectes derivats de l'execucio, aixi com qualsevol variacio futura mentre
dura. La residencia del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra proxima, i ha de tenir
l'autoritzacio del Director.
El Contractista es l'unic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execucio
de les obres, o el personal i elements que hi son relacionats i son del seu exclusiu compte les
consequencies que se’n poden derivar, aixi com els danys i perjudicis a tercers.
Igualment, el Contractista es l'unic responsable de l'execucio de l'obra contractada, i no te dret
a indemnitzacio pel major preu a que poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades
maniobres que pot cometre durant la seva construccio.
Es responsable tambe davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir
tot el personal degudament assegurat.
Igualment, es responsable de totes les obligacions legals i economiques derivades de les obres
contractades.
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegacio
d'Industria, etc, que, segons la legislacio vigent, son precisos per a la realitzacio i funcionament
de les obres i instal·lacions.
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.
A banda de la senyalitzacio de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar
retols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats retols informatius han de col·locarse abans del comencament de l’obra i la correcta subjeccio i visibilitat s’ha de comprovar en
l’acta de replanteig.
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservacio durant la
durada de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva
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immediata reparacio o substitucio. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la
direccio facultativa encarregara nous cartells amb carrec al contractista.
Els cartells no son d’abonament pero la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a
l’acabament de l’obra amb carrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.
De no esser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepcio de l’obra s’enten que el
contractista els cedeix gratuitament a la propietat.
Article 5.- PERSONAL
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direccio dels treballs i actua com a
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de
residir en un lloc proxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvencia tecnica i moral aixi com
facultats per organitzar l'execucio de les obres i posar en practica les ordres del Director.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiencia en tots els aspectes.
El Delegat col·labora amb el Director en la resolucio de tots els problemes que es plantegen
durant l'execucio de les obres.
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o be per circumstancies especials
es convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la
titulacio professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demes
el personal facultatiu necessari sota la dependencia d'aquell.
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designacio d'un nou
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depen.
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tecnic, especialista i operaris
que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb
reconeguda aptitud i experiencia.
El Contractista respon de la idoneitat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director
te, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separacio de l'obra de qualsevol
persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per
tal fet.
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilancia a l'obra, sota la seva dependencia.
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autoritzacio de la direccio tecnica.
L’autoritzacio pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el
contractista de les seves obligacions i responsabilitats.
La propietat no es responsable subsidiaria dels deutes contrets pel contractista.
Article 6.- GENERALITATS
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres publiques el contractista te el
coneixement previ de la possible existencia de nombroses i diferents servituds de l’obra, com
per exemple esteses d’empreses privades (gas, telefons, electricitat, canonades) o de
serveis publics (aigua, clavegueram).
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Ja que es tracta d’informacio dispersa entre els diferents titulars i essent util nomes en quant
estigui actualitzada a la data de comencament dels treballs, s’inclou unicament en el projecte la
relacio de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i aixo el
contractista queda obligat a sol·licitar dita informacio a les diferents companyies i als
ajuntaments afectats abans de comencar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7.
L’exacta localitzacio, mitjancant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execucio
dels treballs (o la seva reposicio a la finalitzacio dels mateixos) i les possibles dificultats o
minves de rendiment que la presencia ocasioni, no son mai d’abonament, i es consideren com
a despeses incloses en els preus unitaris.
No son tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacio per trencament,
avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva
posició no respon a la informacio rebuda o son tracats imprevisibles ja que es considera que el
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

contractista no ha complert l’obligacio de localitzar la seva posicio exacta mitjancant cates,
treball que el seu cost queda inclos en el projecte tal i com s’ha dit.
Son d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessaries per a l’execucio del
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de tracat (provisionals o definitives) o el
seu reforc, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.
El contractista te el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els
treballs aconsella la seva reparacio o renovacio.
El contractista queda, a mes, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tecnics competents. Dits
treballs son d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.
Ambdos casos, l’abonament es realitza amb carrec a la partida d’imprevistos o es redacta
l’oportu projecte addicional d’obres.
L’existencia de serveis en nombre tal que impedeix l’excavacio continuada a maquina a la
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direccio d’obra qui valora els
fets i decideix les superficies i/o volums que s’han d’abonar.
Les dificultats presentades per obstacles aillats a l’execucio normal de les unitats d’obres
diferents de la propia excavacio (per exemple: col·locacio de canonades, extensio i
compactacio de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.
Article 7.- MATERIALS
Comprenen totes les materies, els productes, els elements i els mecanismes que entren a
formar part integrant de les obres i les instal·lacions.
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservacio i us. Han de complir les instruccions i
les normes promulgades per l'Administracio referents a condicions generals, homologacio i
control de qualitat, sense perjudici de les especifiques que estableix el corresponent plec.
Han d’arribar a l'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentacio original, amb les marques de
fabrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.
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Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no
hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats
emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei.
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisicio i arreplec a
l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els
catalegs, les garanties, les analisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients
que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniencia.
Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir
parcialment l'obra, sense dret a indemnitzacio.
Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perque ho
realitzi, ates el que preveu l'epigraf num. 12.
S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservacio, i no
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

destorbin ni ofereixin perill. Tambe cal mantenirlos sempre en bones condicions.
L'acceptacio previa dels materials no suposa l'autoritzacio definitiva, i es poden substituir,
àdhuc despres de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen
caracteristiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per mes que
estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre son a carrec
del Contractista.
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en
demes al seu carrec totes les copies dels planols i d'altres documents que necessita per
executar les obres, pero no pot fer us del Projecte i dels altres documents per altres fins que no
son els estrictament contractuals, aixi com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicacio distinta en les clausules
administratives, son:
- memoria,
- planols,
- plec de condicions,
- pressupostos parcials;
- quadre de preus d'unitats d’obra, i
- pressupost general.
La inclusio en la contracta dels cubicatges i amidaments no implica l'exactitud respecte a la
realitat.
Tots els altres documents i altres dades son informatius. El Contractista ha d’encertar-se de
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.
En cas de contradiccio entre el Plec de condicions i els planols, preval el primer.
Tot allo que s’esmenta en el Plec de Condicions i omes en els planols o viceversa, ha de ser
executat com si estigues contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi
suficientment definida i tingui preu en el Contracte.
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Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert.
Compren com a minim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de
l'obra, aixi com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall,
marcats de forma invariable i duradera. Quan ho te enllestit ho ha de comunicar al Director per
a la seva comprovacio. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.
En l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte
als documents contractuals del projecte aixi com qualsevol circumstancia que pot afectar el
compliment del Contracte.
Quan es fa constar alguna diferencia o circumstancia que implica una variacio sensible del
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

s’ha de trametre a l'Administracio perque resolgui.
El contractista es responsabilitza de la conservacio dels punts de replanteig.
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de
presentar el Programa de Treball que ha de contenir:
- programa de les obres a realitzar, classe i volum;
- mitjans que s'han d’emprar, amb expressio de la classe i el rendiment mitja;
- valoracio mensual i acumulada de l'obra programada;
- representacio grafica de les diverses activitats;
- el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
- el termini d'execucio comenca a comptar des de la data del replanteig.
Article 10.- EXECUCIO I VARIACIONS DE LES OBRES
10.1 Generalitats
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa
de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autoritzacio.
La maquinaria i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que
el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant
l'execucio de les unitats en que han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del
Director.
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del
Contracte sense autoritzacio previa, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director te la
facultat d'exigir la demolicio i reconstruccio de les parts que no compleixen les condicions
establertes o si sospita, amb fonamentacio que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el
Contractista al seu carrec, el qual en demes es responsable dels perjudicis que, per aquesta
causa, poden produir a l'Administracio. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que
reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar.
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del
Director, es paga unicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense
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que si li hagi ordenat, es realitza el pagament nomes de la part projectada. Si l'exces d’obra no
es admissible, el Contractista esta obligat a demolir-la.
Fins a la recepcio, el Contractista respon de l'execucio de l'obra contractada i de les faltes que
hi hagin.
El muntatge d'elements i realitzacio de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjeccio a aquest
Projecte, normes i disposicions oficials que li son d'aplicacio i a les ordres que dona el Director
d’obra.
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d’obra especialitzada i segons el bon
art de cada ofici, de manera que a mes del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i
quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservacio.
10.2 Treballs nocturns
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Els treballs nocturns han de ser previament autoritzats pel director i realitzats nomes en els
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminacio del tipus i
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs
nocturns.
10.3 Construccio i conservacio de desviaments
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment,
fos necessaria la construccio de desviaments provisionals o rampes d’acces als trams
parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que
figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de
manera que han de ser adequats al transit que han de suportar i segons les ordres del director.
La seva conservacio durant el termini d’utilitzacio es a compte del contractista.
10.4 Senyalitzacio i altres mesures de seguretat a l’obra
El contractista, des del mateix comencament de l’obra, te l’obligacio expressa de garantir per
tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i bens en
general. Per aixo, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessaries)
de forma correcta i suficient i dirigir l’execucio dels treballs de forma prudent.
En consequencia, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la
seva senyalitzacio son de la responsabilitat exclusiva del contractista.
Abans de procedir a qualsevol regulacio i, en el seu cas, desviament del transit afectat (tant de
vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autoritzacio oportuna i la
realitzacio de les gestions necessaries davant l’organisme competent (guardia urbana, Ministeri
de Foment, Generalitat, etc.).
Els treballs de senyalitzacio, de regulacio del transit, les actuacions destinades a garantir la
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que son necessaris per a tot aixo (senyals,
tancaments, marques viaries, balises reflectores i lluminaries, enllumenat nocturn, vigilants,
etc) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.
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La presencia, regular o no, de tecnics municipals (o membres de la guardia urbana, Ministeri de
Foment, etc) en la seva funcio de control i comprovacio no eximeix ni relleva el Contractista
d’aquesta responsabilitat, nomes en els casos que la direccio facultativa hagi rellevat el
contractista en les seves funcions de direccio de treballs.
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiencies que observa i ha de ser considerat
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)
La repeticio dels esmentats defectes o la poca diligencia en la seva correccio s’ha d’anotar per
la D.F. al Llibre d’Ordres, i una copia del full ha de ser tramesa a l’organ contractant als efectes
oportuns.
10.5 Precaucions especials durant l’execucio de les obres
- Pluges: Durant les diverses etapes de la construccio, les obres s’han de mantenir sempre en
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i
mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.
- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir
totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes consequents. Les parts d’obra
malmeses s’han d’alcar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en
aquestes prescripcions.
- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevencio i control
d’incendis i a les instruccions complementaries que figuren en les prescripcions tecniques, o
que dicta el director.
- En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessaries per evitar que s’encenguin focs
innecessaris, i es responsable d’evitar la propagacio dels que es requereixen per a l’execucio
de les obres, aixi com dels danys i perjudicis que es poden produir.
- Us d’explosius: L’adquisicio, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i
els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la materia i per les
instruccions especials complementaries que dicta el director.
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a mes de 300 m de
la carretera o de qualsevol construccio.
En les voladures s’ha de posar especial cura en la carrega i encesa de les barrinades, i s’ha
d’avisar de la descarrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les
voladures, i no es permesa la circulacio de persones o vehicles dintre del radi d’accio de les
barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins despres que hagin esclatat
totes.
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjancant comandament electric a
distancia, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.
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El personal que interve en la manipulacio i utilitzacio d’explosius ha de ser de reconeguda
practica i pericia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relacio amb la
possibilitat que correspon a aquestes operacions.
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al public del
seu treball amb explosius. L’emplacament i estat de conservacio ha de garantir, sempre, la
perfecta visibilitat.
Correspon al contractista, en el seu treball de direccio i gestio de l’obra la prevencio dels danys
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosferics, voladures, etc.
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i
en consequencia no son en cap cas d’abonament a excepcio dels casos previstos a l’art. 132
del Reglament general de contractacio de l’Estat (vegeu clausula 14 del P.C.A.G.)
Tampoc son d’abonament els danys produits per l’omissio de les esmentades tasques
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preventives.
El contractista es el responsable unic dels danys a tercers que per les causes esmentades es
puguin produir.
10.6 Obres de condicio especial
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur indole
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o mes especialistes acreditats
perque el contractista trii el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats
especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un
5% a favor del contractista, en concepte d’indemnitzacio per despeses generals.
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricacio dels quals requereix
condicions especials.
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error
o contrariament a les bones normes de la construccio, ordre rebudes o que no s’ajusta al
projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que
aixo ocasioni aniran al seu compte.
Si les deficiencies no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels
treballs d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el
contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas,
la peca o element, el desmerit que pugui tenir a judici del director.
La interpretacio del projecte es missio exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.
Qualsevol dubte, deficiencia o omissio ha de ser aclarit i subsanat abans de comencar els
treballs a que fa referencia.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT
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Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu carrec, els assaigs en
les condicions i frequencia que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les
instruccions i normes oficials. Si no esta regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de
procedir segons determina el Director.
Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar que es
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels
materials i bona execucio de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en
aquest plec. El Contractista esta obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu carrec, totes les despeses que es
puguin originar fins un import maxim de l'1% del pressupost de l'obra.
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepcio de
l'obra.
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En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un
Laboratori oficial designat pel Director, perque les efectui.
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE
No s'admet cap variacio sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execucio establerta en el
programa de treball, sense l'autoritzacio escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte,
deficiencia o omissio al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de comencar les
unitats d’obra a que es refereixi.
L'Administracio pot, durant l'execucio de les obres, suprimir la realitzacio d'alguns treballs o
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als
preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin mes d'un vint per cent del total de l'obra
contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.
Amb independencia de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir
les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les
condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions
per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execucio, el
Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i l'Administracio acordara el
que cregui adient.
El Contractista pot proposar tambe modificacions sobre l'obra projectada, degudament
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats.
Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no
compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i
en tot cas als corresponents a la data de la seva licitacio.
Nomes son considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direccio d’obra i convingut preu abans d’executarles.
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L’entitat contractant tindra dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres
que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena
part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podra pretendre cap
segregacio.
Article 13.- AMIDAMENT I AMIDAMENT DE LES OBRES
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el metode
que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als
amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les
reclamacions que cregui oportunes.
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparicio d'elements
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportu. El Contractista
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ha d'avisar amb temps suficient al Director perque pugui prendre les dades necessaries,
altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat.
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en
presencia del Director.
Pel que fa a l'amidament i Amidament de les obres es d'aplicacio tambe tot el que disposen les
prescripcions particulars quant a aixo.
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva longitud o
pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre
de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar
clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres
casos, s'ha d’estar a l'admes a la practica habitual.
Article 14.- VALORACIO I PAGAMENT DE LES OBRES
14.1 Generalitats
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les
modificacions autoritzades.
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificacio de les unitats d’obra acabades, en els
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per aixo es fa la relacio

valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindra un
termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.
Les relacions valorades i les certificacions conseguents tenen caracter provisional i els
pagaments a que donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la
liquidacio final per a la confirmacio o la rectificacio.
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren
als preus d'execucio material que figuren en el projecte, als especials establerts i si
escau, als que es fixen contradictoriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent
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adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa
obtinguda en la rematada.
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades
en els pressupostos parcials d'execucio material, amb els preus emprats en el mateix
document, be si son resultat de preu d'unitat d’obra, be de preu mitja establert en el
projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a
estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa poblacio o contrada. Els
percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del
Contractista, sempre que les clausules administratives o el Contracte no especifiquin
altra modalitat.
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta
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execucio i acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la
mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la descomposicio o en la
descripcio dels preus.
14.2 Valoracio d’obres defectuoses acceptables
Si per excepcio s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les
condicions de la contracta, pero que, tanmateix, es admissible a judici del director,
aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva
costa i refer-la, d’acord amb les expressades condicions.
14.3 Preus contradictoris
Si s’esdeve algun cas en que fos necessari fixar un nou preu perque la unitat d’obra no
esta compresa a la contracta o perque les seves caracteristiques difereixen
substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictoriament
pel seguent sistema:
- El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per
escrit, sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.
- El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha
de fixar.
Si ambdos preus coincideixen, la direccio formula l’acta d’avinenca, igual que si
qualsevol petita diferencia o error fos salvat per simple exposicio i conviccio d’una de
les parts, i queda aixi formalitzat el preu contradictori.
Si no es possible conciliar per simple discussio els resultats, el director proposa a la
propietat que adopti la resolucio que estimi convenient als seus interessos.
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14.4. Exces d’obra
El contractista unicament te dret a percebre l’import de l’obra executada. Les
diferencies entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnitzacio.
Tampoc s’abona l’obra en exces, en relacio amb la definida en el projecte, si a criteri
de la direccio facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho
ordenat.
14.5. Obres incompletes
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats
que hi consten, segons el quadre de preus num. 2 Aquelles unitats que no estan
completament acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o
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renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoracio de
cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoracio de dit quadre.
En cap d’aquests casos no tindra el contractista dret a cap reclamacio fonamentada en
insuficiencia als preus del dit Quadre en l’omissio dels costs de qualsevol dels
elements que constitueixen els referits preus.
14.6 Partides alcades.
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alcada i que
hauran de ser executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran
amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre
de Preus, num. 1, i si es tractes d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran
al preu que es fixi contradictoriament, previament aprovat per la Direccio d’obra.
Les partides alcades de pagament integre es paguen al contractista a l’acabament dels
treballs en les condicions adequades.
No s’abonara cap partida alcada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les
despeses d’aquest indole son incloses als corresponents preus unitaris.
14.7 Abonaments de provisions
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin utils i no hi hagi perill que
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75
% del preu que figura en el Quadre de preus numero 1. En cas de rescissio del
contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeixin les condicions
esmentades.
14.8 Obres imprevistes
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Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost,
en preus contradictoris precisos.
El dit preu contradictori el formara el Director a partir dels que han servit per a la formacio del
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagues base, pels d’us comu a la localitat als preus
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.
14.9 Esgotaments
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats
d’obra propiament dites, per rao de la presencia d’aigua o posicio, com disminucio del
rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc, els quals es consideren inclosos en
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els preus de les unitats.
14.10 Mitjans auxiliars
En cas de rescissio per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars
del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuita per la Direccio d’Obra per a la
terminacio dels treballs.
Si la rescissio sobreve per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser
utilitzats per la Direccio d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuitament, si la quantitat
d’obra executada assolis els 4/5 de la totalitat i mitjancant el pagament del 10% anual del valor
en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolis la
xifra anteriorment esmentada.
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop
acabades les obres, pero no tindra dret a cap reclamacio pels desperfectes a que el seu us
hagi donat lloc.
Article 15.- OBRES COMPLEMENTARIES
Obres complementaries son les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se
suficientment, sino en el decurs dels treballs.
S'efectuen d'acord amb el projecte, els planols que es lliuren al Contractista i les ordres que
dona el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del
Projecte.
Article 16.- SUSPENSIO DE LES OBRES I PRORROGUES DE TERMINI
Si per causa de forca major s'ha de suspendre totalment o parcialment les obres, el
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o
paralitzacio. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la prorroga de termini,
encara que fos procedent.
Sempre que l'Administracio acorda la suspensio total o parcial de les obres i aquesta suspensio
pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinacio ha d’atendre entre
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altres factors, la pertorbacio, el ritme previst de les obres i les seves consequencies, la
utilitzacio de la maquinaria, les instal·lacions i el personal.
Article 17.- REVISIO DE PREUS
El Contracte s'enten a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de
preu o indemnitzacio, llevat que disposicions de caracter oficial que li siguin aplicables
estableixin la clausula revisaria, o s'accepti i reguli expressament be en les clàusules
administratives be en el contracte.
Article 18.- RESCISSIO
Si l’execucio de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunis les condicions
necessaries, es podra procedir a la rescissió del contracte amb perdua de la fianca.
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En aquest cas, es fixara un termini per determinar les unitats, la paralitzacio de les quals
pogues perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No
s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat.
Article 19.- FIANCES
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en que se li comuniqui
l’adjudicacio, dipositara com a financa a l’Ajuntament, com a diposit per respondre del
compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import liquid a que ascendeixen les obres
contractades, amb deduccio de la baixa de concurs.
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIO
Els treballs comencaran dintre dels vuit dies naturals a comptat de la data de la publicacio de
l’adjudicacio i es donara coneixement per escrit al Director Facultatiu de la data de
comencament dels treballs, data des de la qual es comencara a comptar el termini d’execucio
de les obres compreses en el present Plec de Condicions.
Per cada dia de demora en la finalitzacio dels treballs respecte al termini fixat, li sera imposada
una multa de quantitat a fixar pel Director.
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible comencar els
treballs en la data prefixada, o els hagues de suspendre, se li concedira la prorroga
estrictament necessaria per part de la Direccio d’Obra.
En cas que la Contracta no comences a reiniciar els treballs dintre de les 48 hores seguents, es
dura a terme la rescissio de la Contracta amb perdua de la fianca.
Article 21.- RECEPCIO DE LES OBRES
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit
al Director i dintre del mes seguent del final, s’ha de fer la recepcio. El Contractista lliura les
obres i les rep l'Administracio en la forma reglamentaria, sempre que estiguin ben realitzades i
en bon estat. De la recepcio s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un
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dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que
s'estimin pertinents. En cas de no compareixenca justificada poden fer-se les al·legacions per
escrit en el termini de deu dies.
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepcio, es fara constar aixi l’acta i l’Enginyer Director
donara a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats,
fixant-se termini per efectuar-lo, expirat el qual es fara nou reconeixement. Les obres
requerides en les dites instruccions seran de compte i carrec de la contracta.
Si la contracta no hagues complert, es declarara rescindida la contracta, amb perdua de fianca,
de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que sera
improrrogable.
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA
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Rebudes les obres comenca a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificacio
distinta.
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioracio que pugui
produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal us que
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotacio. En aquest suposit te dret al
reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions
degudes.
Article 23.- DEVOLUCIO DE LA FIANCA
Aprovades la recepcio i liquidacio definitives es tornara la fianca a la Contracta, despres
d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamacio contra aquella, de tots
aquells pagaments que es relacionen amb les obres.
En abandonar la Contracta les obres, estara obligada a deixar desocupats i nets els locals i
terrenys, que hagin ocupat.
Article 24.- LIQUIDACIO DE LES OBRES
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistencia del Contractista.
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execucio.
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els
pressupostos parcials d'execucio material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidacio que cregui oportunes, en el
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objeccio,
s'enten que n'esta conforme.
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Article 25.- CARACTER D’AQUEST CONTRACTE.
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa forca i valor d’una escriptura publica,
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document
a escriptura publica en qualsevol estat de l’obra.
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu carrec de la Contracta, aixi com totes les
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altres contribucions, impostos i arbitris.
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III.2.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
I. CONDICIONS GENERALS
ARTICLE I. DESCRIPCIO DE LES OBRES
ARTICLE II. TERMINI D’EXECUCIO
ARTICLE III. DISPOSICIONS GENERALS
II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA
II.1 Desbrossada i neteja dels terrenys; replanteig general de les obres
II.1.1 Desbrossada i neteja dels terrenys.
II.1.1.1 Definicio
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II.1.2 Amidament i abonament.
II.1.2 Replanteig general de les obres.
II.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny.
II.2.1 Definicio
II.2.2 Amidament i abonament.
II.3 Terraplens
II.3.1 Definicio
II.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys
II.3.3.Amidament i abonament.
II.3.4 Terraple de sols seleccionats de prestecs exteriors al poligon.
II.3.5 Descripcio de proves i assaigs
II.4 Demolicions.
II.4.1 Definicio.
II.4.2 Execucio de les obres
II.4.3 Amidament i abonament.
III.- PAVIMENTACIÓ
III.1 Capes de base.
III.1.1 Bases de tot-u artificial.
III.2 PAVIMENTS ASFALTICS
III.2.1 Paviments asfaltics en calent
III.3 Paviments de formigo
III.4. Paviments lleugers per a vianants o transit restringit i paviments de voravia.
IV.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
IV.1 Definicio
IV.1.1 Arids fins per a morters i formigons
IV.1.3 Aigua per a morters i formigons
IV.1.4 Additius
IV.1.5 Morter Hidraulic
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IV.1.7 Acer per a armadures
IV.1.8 Fusteria i ferramenta
IV.2 Execucio de les obres
IV.2.1 Formigons
IV.2.2 Assajos a l’obra
IV.2.2.1 Ciment
IV.2.2.2 Aigua de pastat
IV.2.2.3 Arids
IV.2.2.4 Formigo
IV.2.2.5 Encofrats i desencofrats
IV.2.2.6 Acer per a armadures
IV.2.3 Equip necessari per a l’execucio de les obres
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IV.3 Amidament, valoracio i abonament
IV.3.1 Formigons
IV.3.2 Encofrats
IV.3.3 Armadures

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execucio de les obres d’aquest Projecte i preval en el
seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tecniques generals. Aquest
plec consta de les seguents parts:
I. CONDICIONS GENERALS.
ARTICLE I. DESCRIPCIO DE LES OBRES
L’objecte d’aquest projecte es la realització d’un vial peatonal en la zona final de l’Avinguda
Catalunya i la rotonda existent.
ARTICLE II. TERMINI D’EXECUCIO
El termini d’execucio de les obres s’estableix en tres mesos (3 mesos).
ARTICLE III. DISPOSICIONS GENERALS
En les obres que son la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions seguents:
- Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat numero
493 de 12.12.94)
- - Normes UNE de compliment obligatori.
- (Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents
contractuals i complementariament, la resta de les normes UNE.
- Convalidacio de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Publiques@. (Decret de la
presidencia del govern 136/1960 de 4 de febrer).
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- -M.E.L.C. Metodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials.
- Real Decreto de 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion.
II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA.
Son d’aplicacio les condicions generals especifiques en els seguents documents:
- NORMATIVA II
- Norma ASTM-C76 per a canonades de formigo armat,
- Norma ASTM-C14 per a canonades de formigo en massa,
- Recomanacions per a la fabricacio, transport i muntatge de tubs de formigo en massa.
T.M.M.-73 de l’I.T.E.C.c.c.,
- Normes NTL del laboratori de transport i mecanica del sol , Jose Luis Escario. Normes DIN,
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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ASTN i normes vigents en altres paisos, sempre que estiguin numerades en un document
contractual,
- Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989",
- Plec general de condicions per la fabricacio, transport i muntage de canonades de formigo de
l’Associacio tecnica de derivats
del ciment,
- N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecanica del Sol del Centre d’Estudis i
Experimentacio d’Obres Publiques,
- Orde de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Publicas para el vertido al mar desde
tierra de las aguas residuales a traves de emisarios submarinos i
- Normas de seguridad para el ejerccio de actividades subacuaticas en aguas maritimas e
interiores (O.M.:30.6.81).
II.1 Desbrossada i neteja dels terrenys; replanteig general de les obres.
II.1.1 Desbrossada i neteja dels terrenys.
II.1.1.1 Definicio
La desbrossada i neteja dels terrenys es realitzara de forma simultania al replanteig general de
les obres que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetra el correcte inici de les
mateixes. D'alguna manera, la desbrossada suposa l'ocupacio fisica del territori necessari
per a l'execucio.
Es defineix com aclariment i desbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar,
de les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres,
soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.
La seva execucio inclou les operacions seguents:
- Excavacio dels materials objecte d'aclariment i desbrossada.
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i desbrossada.
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Tot aixo realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el
particular, incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses.
El desmuntatge consistira en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al
magatzem municipal pel seu posterior aprofitament. Es considerara inclos en el desmuntatge,
la neteja d’elements.
El demuntatge d’elements com a senyals de transit, baculs, tanques, baranes, etc., es
realitzara amb cura de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluides les obres quedaran sota la custodia del contractista a la
propia obra.
Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedara entes que es realitza a
carrec seu. Les operacions d'excavacio de terres, d'arbrat i de la resta d'elements a eliminar,
s'efectuaran amb les precaucions necessaries, per aconseguir unes condicions de seguretat
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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suficients, i evitar damanatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre aixo, ordeni
l'encarregat facultatiu de les obres, el qual designara i marcara els elements que calgui
conservar intactes.
Cap fita-marca de propietat o punt de referencia de dades topografiques, de qualsevol classe
no sera feta malbe o desplacada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d'alguna altra
forma, la seva situacio o aprovat el seu desplacament. Tampoc es tallara cap arbre
sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.
Als rebaixos, totes les soques i arrels mes grans de deu centimetres (10 cm) de diametre, seran
eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l'esplanada; tambe
s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substancies orgàniques vegetals a
menys d'1 m. de la cota de l'esplanada definitiva.
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraple, s'eliminaran totes les soques o
arrels amb un diametre superior a deu centimetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del
ciment del terraple, ni a menys de trenta centimetres (30 cm) de profunditat sobre la superficie
natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s'eliminara tambe tot
tipus de substancia orgànica vegetal fins a una profunditat d'1 metre (1 m) per sota de
l'esplanada definitiva.
II.1.2 Amidament i abonament.
S'entendra sempre inclos els preus de les unitats de moviments de terres.
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el Amidament i
abonament es realitzara per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material,
mesurats segons la unitat d'obra definida al projecte. En tot cas s'entendra que el preu inclou
la carrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat
precedent.
Simultaniament a les operacions de desbrossada es podra excavar la capa de terra vegetal.
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la
Direccio de les Obres, a fi de ser emprades per a formacio de zones verdes. Aquestes terres es
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mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavacio en qualsevol tipus de terreny. El transport a
l'abocador, o a l'amas intermedi esmentat, es considerara inclos als preus unitaris del
Contracte.
II.1.2 Replanteig general de les obres.
Simultaniament a la desbrossada es realitzara el replanteig general de les obres, procedint a
col·locar cada vint metres de vial estaques i referencies d'eix i de vora de talus. Les
esmentades referencies amb indicacio de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de
terres, despres de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar
qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l'adjudicacio de les obres.
II.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny.
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II.2.1 Definicio
Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els planols del Projecte, i amb les dades obtingudes
del replanteig general de les Obres, els Planols de detall, i les ordres de la Direccio de les
Obres.
La unitat d'excavacio incloura l'ampliacio, millora o rectificacio dels talussos de les zones de
desmunt, aixi com llur refinament i l'execucio de cunetes provisionals o definitives, la rectificacio
dels talussos, ja esmentada, s'abonara al preu d'excavacio del Quadre de Preus del projecte.
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a
deixar l'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l'execucio de l'activitat de
construccio del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l'excavacio. Si l'esplanada no
acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director de les obres podra
ordenar una excavacio addicional en sub-rasant, que sera mesurada i abonada mitjancant el
mateix preu unic, per a totes les excavacions.
Amb l'esmentada excavacio addicional i el conseguent rebliment amb sols de qualitat adequada
o seleccionada es garantira el comportament de l'esplanada. Totes les operacions esmentades
de refi i compactacio de l'esplanada i la possible substitucio de sols inadequats o tolerables per
sols seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de
terres.
II.2.2 Amidament i abonament.
Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per diferencia
entre els perfils presos abans i despres dels treballs. S'enten per metre cubic d'excavacio el
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.
S'enten per volum de terraple, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, despres
d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus
d'excavacio, les excavacions es consideraran no classificades, i s'abonaran amb un preu unic
per a qualsevol tipus de terreny.
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Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els
treballs especifics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d'excavacio.
Els preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevol distancia. Si a criteri del
Director de les Obres els materials no son adequats per a la formacio de terraplens, es
transportaran a l'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distancia
de transport.
El Director de les Obres podra autoritzar l'abocament de materials a determinades zones
baixes de les parcel·les assumint el Contractista l'obligacio d'executar els treballs d'estesa i
compactacio, sense reclamar compensacio economica de cap tipus. El reple de parcel·les
definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres mes proximes.
S'enten que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses ja
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indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessaries per
acabar correctament la unitat d'obra.
II.3 Terraplens
II.3.1 Definicio
Consisteix en l'extensio i compactacio de materials terrenys procedents d'excavacio o prestecs.
Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l'apartat
caracteristiques i tipus de terrenys.
El ciment del terraple es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les
superficies, efectuant, els treballs necessaris de refi i compactacio. A les zones amb pendent
transversal s'esglaonara el contacte amb el terreny natural formant esglaons d'amplada
superior a 2'5 m. A continuacio s'iniciara el terraple pel punt mes baix.
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit a fi que amb els mitjans
disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactacio exigit. Els materials de cada
tongada seran de caracteristiques uniformes. S'eliminaran les pedres de grandaria superior a la
meitat de la tongada.
No s'estendra cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi
les condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En
cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendra la
seguent, i es procedira a escarificar-la per a deixar-la orejar.
II.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys
Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar d'una banda la qualitat dels materials i
d'altra banda les condicions de compactacio.
A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d'execucio i d'acceptacio
executats per un laboratori homologat.
Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els
sols es classifiquen en:
Sols inadequats: (SI)
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- .No compleixen les condicions dels sols tolerables.
Sols tolerables: (ST)
- .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.
- .Limits d'Attenberg:
- Limit liquid < 40.
- Limit liquid < 65 amb Index Plasticitat > 0,66 del limit liquid.
- .Densitat del proctor > 1,450.
- C.B.R. (California Bearing Ratio) > 3
- .Contingut materia organica < 2%
- Sols adequats: (SA)
- .Sense pedres de mida > 10 cm.
- .Menys del 35% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
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- .Limit liquid < 40 (Attenberg)
- C.B.R. (California Bearing Ratio) > 5.
- .Contingut de materia organica < 1%.
Sols seleccionats: (SS)
- .Sense pedres de mida > 8 cm.
- .Menys del 25% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
- .Limit liquid < 30 (Attenberg).
- .Index plastic < 10 (Attenberg).
- C.B.R. (California Bearing Ratio) > 10 (sols no inflables).
- .Sense materia organica.
Com es pot veure, els sols seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades
condicions de granaulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de materia
organica .Com a condicions d'acceptacio cal dir que no s'admeten els sols inadequats a cap
zona del terraple. Els sols tolerables unicament es poden admetre per a nuclis de terraple. Els
sols per a capa de coronament han de ser com a minim sols adequats o seleccionats. Aixi
mateix hauran de ser sols adequats els que formen el coronament de l'esplanada (darrers 30
cm) a zones de desmunt.
Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 95% de la maxima densitat de
l'Assaig Proctor Normal a tota la zona de nucli de terraple (inclosos els punts singulars com
vora, pous o embornals).
Per a la zona de coronament s'exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de l'assaig
Proctor Normal.
II.3.3.Amidament i abonament.
Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil
definitiu, mesurats per diferencia entre perfils, presos abans i despres dels treballs.
El material a emprar sera en algun cas, prominent de l'excavacio de la traca; en aquest cas el
preu del terraple inclou la carrega, transport, estesa, humectacio, compactacio i anivellacio.
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En cas que el material provingui de prestecs, el preu corresponent inclou l'excavacio, carrega,
transport, estesa humectacio, compactacio, anivellacio i canon de prestec corresponent.
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera unic. El Director de les Obres podra
autoritzar l'excavacio a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de prestecs.
L'esmentada excavacio de prestecs a les parcel·les en cap cas podra rebaixar el terreny de les
parcel·les per dessota de les cotes de les voreres mes proximes.
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a
terraplens localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.
II.3.4 Terraple de sols seleccionats de prestecs exteriors al poligon.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de prestecs exteriors al
poligon, el preu del terraple incloura el canon d'extraccio, excavacio, carrega, transport a
qualsevol distancia, estesa, humectacio, anivellacio i la resta d'operacions necessaries per a
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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deixar totalment acabada la unitat de terraple.
El Contractista haura de localitzar les zones de prestecs, obtenir els permisos i llicencies que
siguin necessaris i abans de comencar les excavacions, haura de sotmetre a l'aprovacio del
Director de les Obres les zones de prestec, a fi de determinar si la qualitat dels sols es
suficient.
II.3.5 Descripcio de proves i assaigs
Rebliments materials:
Per als sols que s’han d’utilitzar en rebliments com a minim, per cada 1.500 m3, es realitzaran
els seguents assaigs:
- 2 proctors segons NTL-107
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102
Execucio: Per cada 500 m3 es realitzaran els seguents assaigs: 3 densitats in situ segons NTL109, incloent determinacio d’humitat.
Sorra de pedra calcaria
materials: Per cada 100 m3 de material:
- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 equivalent de sorra segons NLT-113
- 1 proctor modificat segons NLT-108
Execucio: Per cada 1000 m2 o fraccio de capa col·locada: 3 densitats in situ segons NLT-109,
incloent determinacio d’humitat
II.4 Demolicions.
II.4.1 Definicio.
Es defineix com a demolicio, l'operacio d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin
la construccio d'una obra o que sigui necessari fer desapareixer. Es realitzaran tant a espais
publics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).
La seva execucio inclou les operacions seguents:
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- Enderrocament o excavacio de materials, edificacions o fabriques diverses.
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilitzacio o amas definitiu.
Tot aixo realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens
ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte.
II.4.2 Execucio de les obres.
L'execucio de les obres compren l'enderrocament o excavacio de materials. Aquestes
operacions s'efectuaran amb les precaucions necessaries per a l'obtencio d'unes condicions de
seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el
facultatiu encarregat de les obres, que designara i marcara els elements que s'hagin de
conservar intactes, aixi com els llocs d'amt.
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II.4.3 Amidament i abonament.
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus num. 1 del Projecte.
El preu corresponent inclou la carrega sobre el camio i el transport a abocadors o llocs
d'utilitzacio aixi com la manipulacio dels materials i ma d'obra necessaria per a la seva
execucio.
El Contractista te l'obligacio de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de
possible utilitzacio o d'algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l'Obra.

III.- PAVIMENTACIÓ.
L'activitat de pavimentacio s'ha de realitzar preceptivament despres de construida la
infrastructura de serveis i d'acceptar la capa de subbase granular que haura servit de
plataforma de treball per realitzar una part de l'obra d'urbanitzacio. Consisteix principalment en
la col·locacio de la capa de formigo de base a voravies (normalment les llosetes o panots es
construeixen a la fase d'urbanitzacio secundaria), la capa de base de calcada i les capes de
paviment.
Sera d’aplicacio les condicions generals especificades en els seguents documents:
Normativa:
- Plec de prescripcions tecniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U
(Orden Ministerial de 6.2.76).
- Instruccions de carreteres del M.O.P.U.
- Instruccio relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre
Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72).
- Llei d’aigues (de 2 d’agost de 1985)
- Codi de circulacio vigent
- Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989".
- Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras.
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- Plec general de condicions per la recepcio de conglomerats hidraulics (Ordre Ministerial de
9.4.68).
III.1 Capes de base.
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podra ser de material
granular (tot-u artificial) o de grava-ciment.
III.1.1 Bases de tot-u artificial.
El tot-u artificial es una barreja d'arids procedents d'una installacio d'esmicolament amb
granulometria de tipus continu.
Condicions minimes d'acceptacio:
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Granulometria: - La fraccio que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior a la meitat de la fraccio
que passi pel tamis 0,40 UNE, mesurades en pes.
- La mida maxima de la pedra sera inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulometrica dels materials es trobara compresa entre les que figuren al seguent
quadre:

- La fraccio del material retinguda pel tamis 5 UNE haura de contenir com a minim un 50% en
pes d'elements amb dues o mes cares de fractura.
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles sera inferior al trenta (<30).
- El material sera no plastic i tindra equivalent de sorra superior a 35
- El material no podra ser meteoritzat de manera que totes les caracteristiques de
granulometria i qualitat es conservin despres de compactar la tongada (execucio de l’assaig del
material despres de compactar).
- El material tindra un mateix CBR superior a 80 per a una compactacio del 100 % de l’Assaig
Proctor Modificat.
- El modul de compressibilitat determinat amb l’assaig de carrega amb placa de 700 cm2 sera
superior a 100 kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2.
- La densitat de la capa de base granular compactada sera superior al 100 % de la maxima
densitat obtinguda a l’assaig proctor modificat. Aquesta condicio de densitat es complira tambe
a totes les zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars
de calcada).
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Amidament i abonament.
La base de material granular es mesurara i abonara per metres cubics mesurats sobre perfil
teoric despres de compactar. S’entendra que el preu unitari compren el refi i compactacio de la
capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra
corresponent acabada.
III.2 PAVIMENTS ASFALTICS
Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de
barreja asfaltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment mes usual en calcades
es de barreja asfaltica en calent. Els tractaments asfaltics superficials es tractaran a l’apartat
relatiu a paviments de transit restringit.
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III.2.1 Paviments asfaltics en calent.
Poden ser d’una unica capa de transit o de dues capes.
Condicions minimes d’acceptacio:
Betums asfaltics fluidificats (art. 211 PG3)
Emulsio asfaltica. (Art. 213 PG3)
Regs d’imprimacio. (Art 530 PG3)
Regs d’adherencia. (Art 531 PG3)
Tractament superficial. (Art. 532 PG3)
Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)
Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)
Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.
Granulometria dels arids. L’arid gros procedira d’instal·lacio d’esmicolament Contindra com a
minim un 75 % en pes d’elements amb dues
o mes cares de fractura. La granulometria dels arids es trobara compresa entre les del seguent
quadre, segons el tipus de barreja que es
tracti.
mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A

- El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a trenta (30). Per a vials de gran
capacitat on es prevegin altes velocitats s’exigira un coeficient de poliment accelerat superior
quaranta-cinc (0,45) en capa de transit i quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’index
de particules planes sera inferior a trenta (<30). (Unicament vials amb gran capacitat i transit
pesant).
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- Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions obligatories
per a construccio de carreteres (PG3).
- La barreja d’arids en fred, tindra un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).
- Pel que fa a l’obtencio de la formula de treball, instal·lacio de fabricacio, equip d’execucio, i
proves de l’Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construccio de
carreteres (PG3).
Amidament i abonament de les obres.
S’abonara per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teorics i les densitats
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendra
que el preu inclou la preparacio de la superficie de la capa de base, els recs d’imprimacio i
adherencia, i totes les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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d’obra.
Criteris de projecte de mescles por el metode Marshall (NTL-159/75)

Arids i filler
Tamisos superiors al 2,5 UNE 4% de pes total d’arids
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE
ambdos inclosos 3% del pes total d’arids
Tamis 0,008 UNE 1% del pes total d’arids
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haura de ser superior a la determinada a la
formula de treball i en cap cas inferior a
cent deu graus (100oC)
III.2.2 Mescles asfaltiques en fred.
Pel que fa als arids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfaltics
en calent. Per la resta de materials i
condicions d’execucio es complira la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran
d’igual manera que les mescles en calent.
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III.2.3 Descripcio de proves i assaigs
Subbases granulars
Materials Per cada 2.000 m3 de material:
- 1 resistencia al desgast segons NLT-149
- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 index CBR en laboratori segons NLT-111
- 5 equivalent d’arena segons NLT-113
- 5 limits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Proctor modificat segons NLT-108
Execucio . En cada 200 m2 o fraccio de capa col·locada: 3 densitat “in situ” segons NLT-109,
incloent determinacio d’humitat.
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Mescles bituminoses en calent.
Materials Per cada 500 m3 o fraccio d’arid gruixut:
- Resistencia al desgast segons NLT-149
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adherencia segons NLT-166
Per cada 500 m3 o fraccio d’arid fi: Igual que l’arid gruixut.
Per cada 100 m3 de filler:
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 densitat aparent segons NLT-176
- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180
Per cada 500 m3 de barreja d’arids:
- 2 equivalents d’arena segons NLT-113
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
2 temperatura d’arids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador
Per cada 50 tones de betum asfaltic:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 penetracio segons NLT-124
- 1 ductivilitat segons NLT-126
- 1 solubilitat en tricloroetile segons NLT-130
Execucio . Per cada 1.000 m2 de mescla: 6 assaigs de resistencia i densitat sobre provetes
fabricades segons metode Marshall NLT-159
Recs d’imprimacio
Materials
Per cada 25 tones o fraccio de betum:
- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133
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- 1 destil·lacio segons NLT-134
- 1 penetracio sobre el residu de destil·lacio segons NLT-124
Per cada 50 m3 o fraccio de l’arid emprat: 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 2
contingut d’humitat segons NLT-103
Recs d’adherencia
Materials
Per cada 25 tones o fraccio de lligant:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133
- 1 destil·lacio segons NLT-134
- 1 penetracio sobre el residu de destil·lacio segons NLT-124
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Execucio - Control de temperatura del lligant.
III.3 Paviments de formigo
Els paviments de formigo son lloses de gruix superior a quinze centimetres (> 0,15) i inferior a
vint-i-cinc centimetres (< 0,25): es construiran in situ mitjancant estesa del formigo i execucio
de juntes de construccio o serades.
Condicions minimes d’acceptacio:
Resistencia caracteristica. Als paviments de formigo, amb motiu que l’assaig a flexo-traccio
s’ajusta mes a la forma de treball de les lloses, es mesurara la resistencia a flexo-traccio. En
qualsevol cas la resistencia a flexo-traccio a vint-i-vuit dies sera superior a trenta-cinc
quilograms per centimetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la
resistencia caracteristica a flexo-traccio sera superior a quaranta
.
- La relacio en pes aigua ciment no sera superior a 0,55.
- La consistencia del formigo sera entre plastica i fluida. No s’admetra formigo amb
assentaments del con d’Abrams inferior a cinc centimetres. (5 cm) ni superior a vuit centimetres
(8 cm).
- A fi d’obtenir resistencia suficient al desgast s’exigira que com a minim un trenta per cent (30
%) en pes de la sorra sigui de tipus silici.
- La corba granulometrica de l’arid fi, estara compresa entre els limits del seguent quadre:
Tamis UNE Acumulat en %
5 90-100
2,5 65-90
1,25 45-75
0,63 27-55
0,32 10-30
0,16 2-10
0,080 0-5
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- El coeficient de desgast de l’arid gras mesurat segons l’assaig de Los Angeles sera inferior a
trenta-cinc (>35)
- Es compliran tambe tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepcio de
formigons d’obres de fabrica i estructures d’edificacio.
- Les juntes podran ser de construccio (encofrades) o serrades. La distancia entre juntes sera
interior a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relacio la relacio entre longituds
sera inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta
graus (601)
- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensio minima superior a trenta centimetres
(>30 cm).
- Els elements singulars de calcada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una
junta.
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- Sera obligatoria la realitzacio d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les
principals caracteristiques del paviment (color, textura, resistencia, condicions de guarit,
possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.)
- Si la junta es serrada, s’efectuara l’operacio de serrat entre sis i vint-i-quatre hores despres de
col·locat el formigo en obra. La profunditat del serrat estara compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix
de la llosa.
Amidament i abonament
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigo es mesuraran i
abonaran per metres cubics realment col·locats sobre perfil teoric. S’entendra que el preu
unitari inclou la preparacio de la superficie de base, fabricacio i col·locacio del formigo,
execucio de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessaries
pel correcte acabament de la
unitat d’obra.
III.4. Paviments lleugers per a vianants o transit restringit i paviments de voravia.
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de transit
restringit que disposen d’una superficie per a transit mixt (vials sense voravia).
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanitzacio secundaria del
sector (despres de la construccio dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat
depenent del disseny urba. Ens referim als seguents tipus de paviment:
Paviments de formigo amb disseny de juntes.
Compliran tot el que s’especifica al capitol 3.4 relatiu a paviments de calcada.
Paviments asfaltics
Compliran tot el que s’especifica a la normativa oficial PG3 relatiu a paviments de calcada.
Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes)
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La pedra haura de ser homogenia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentara
esquerdes, noduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les
condicions de qualitat de la pedra, s’exigira densitat superior a 2500 kg/m3, resistencia a
compressio superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centimetres de
centimetre (0,13 cm) i haura de resistir vint cicles de congelacio sense presentar cap alteracio
visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070).
Paviments de trencament superficial asfaltic amb acabat superficial de sorra silicica.
Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins o de macadam i es complira
tot el que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial
s’acomplira tambe tot el que s’especifica al PG3 (art. 532).
Pel que fa la capa de sorra d’acabat sera preceptivavament de naturalesa silicica.
El seu gruix sense compactar sera com a minim d’un centimetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el
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suficient per tapar despres de compactar el color negre de l’asfalt. La coloracio de la sorra sera
la definida al projecte i tindra un equivalent superior a seixanta (EQA >60).
Paviment de rajoles hidraulics.
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es
construiran sempre sobre un llit de formigo de resistencia caracteristica minima de cent
quilograms per centimetre quadrat (H-100) o superior si aixi ho especifica el projecte. El llit de
formigo s’assentara sempre sobre un explanada de sols adequats o seleccionats sempre que al
projecte no es defineixi la capa de subbase o base.
La peca ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i les
arestes rectes a la cara plana. La forma d’expressio de les seves mides ha de ser sempre:
Llarg x Ample x Gruix.
Gruix de la capa fina:  6 mm
Absorcio d’aigua (UNE 127.002)  10 %
Resistencia al desgast (UNE 127.005)  3 mm
Tensio de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
Cara de traccio:  55 kg/cm2
Dors a traccio:  35 kg/cm2
Gelatibitat (UNE 127.003):
Absencia de senyals de trencament o deteriorament.
Tolerancies:
Dimensions  0,4 mm
Gruix  8 %
Angels, variacio sobre un arc de 29 cm de radi  0,4 mm
Rectitud d’arestes  0,2 mm
Vessaments  0,5 mm
Planor  2 mm
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El subministrament es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs
protegits contra impactes.
La normativa de compliment obligatori, es la UNE 127.001
Junts
Junts de dilatacio
Perfil elastometric d’anima circular
El perfil dins la peca formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb
l’eix del junt. El junt de dilatacio ha de tenir l’amplaria especificada en el projecte.
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigo i el perfil del junt. La compactacio del
formigo s’ha de fer vibratge i no han de quedar buits a la massa.
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc.
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Tolerancies d’execucio:
- Situacio dins de la peca formigonada:  10 mm
- Coincidencia eix perfil-eix junt:  2 mm
- Amplaria del junt de dilatacio: 3 mm
En el seu proces constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per
formigonar. Les disposicions de lligat i
d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posicio durant el formigonatge.
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanitzacio, amb aplicacio d’elastomer cru vulcanitzat
per calor i pressio. La resistencia
d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil.
Nomes s’han de fer a l’obra les unions que per proces d’execucio, muntatge o transport no
puguin ser fetes a la fabrica.
El criteri d’amidament sera per m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte.
No hi ha norma d’obligat compliment.
Placa de poliestire
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar collocada en tota la llargaria
prevista, sense interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La
fondaria respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha
cap especificacio, ha de quedar enrasat amb el parament.
Junt entre plaques  2 mm
Tolerancies d’execucio: Fondaria prevista respecte al parament:  2 mm
Segellat asfaltic
El segellat ha de tenir la llargaria prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de
bombolles d’aire i amb la superficie uniforme.
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Ha de quedar ben adherit a ambdos llavis de junt. La fondaria respecte al pla de parament ha
de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificacio, ha de quedar enrasat
amb el parament.
El gruix del segellat en el punt minim ha de ser igual a la fondaria del junt.
Tolerancia d’execucio:
- Gruix del segellat:  10 %
- Fondaria prevista respecte al parament:  2 mm
En el seu proces d’execucio el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El
producte s’ha d’aplicar forcant-ne la penetracio.
La temperatura ambient ha d’estar entre 51 C i 351 C. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja,
rosada, etc.)
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Junts de dilatacio
La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigo enfortit. No s’ha
de prendre cap precaucio especifica durant les activitats preparatories a l’abocada de formigo
(instal·lacio de l’armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subseguent instal·lacio de la banda
expandible. Es presenta en rotllos de facil maneig, que s’instal·len durant els treballs
d’armadura de la segona fase.
Gracies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els
buits en els junts de la construccio. Per a major seguretat, la tela es cavara en el formigo per
evitar l’esquincament durant el formigonat.
CAPÍTOL IV.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ.
Seran d’aplicacio les condicions generals especificades en els seguents documents:
Normativa
Plec de prescripcions tecniques generals de recepcio de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de
30 de Maig de 1997.
Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre
construccions metalliques i disposicions
successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107).
Instruccio per a la fabricacio i subministrament de formigo preparat. Ordre de Presidencia del
Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972).
Instruccio per al projecte i execucio d’obres de formigo pre-tensat EP-77. Reial Decret
1408/1977).
Norma MV-201/1972 sobre resistents de fabrica de rajola.
Instrccion de Hormigon Estructural EHE, pel projecte i l’execucio d’obres de formigo en massa
o armat. Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre de 1998.
Instruccio per la fabricacio i subministrament de formigo preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. num
11.5.72)
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Instruccio H.A. -61 per estructures de formigo armat i Instruccio E.M. 62 per estructures d’acer.
Institut Eduardo Torroja de la Construccio i del Ciment.
Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge.
Plec de condicions tecniques de la direccio general d’arquitectura.
N.T.E. Normes Tecnologiques de l’edificacio.
Normes sismorresistents P.D.S.-1.
I.T.M. Instruccio pel calcul de trams metallics i previsio dels efectes dinamics de les
sobrecarregues en els formigons armats.
IV.1 Definicio
Condicions generals
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instruccio RC-97 del plec de
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prescripcions tecniques generals, per a la recepció d’aglomerats hidraulics, segons Decret
776/1997 de data 30 de maig.
Seran capacos de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats
corresponents a aquest plec.
Tipus a utilitzar a les obres
D’acord amb les definicions contingudes a al’esmentat RC-97 els tipus de ciment que
s’utilitzaran en les obres, d’acord amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec,
seran els seguents:

Manipulacio i emmagatzematge
El ciment sera transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en que haura de constar
expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o be, a dojo en diposit hermetic i en
aquest cas haura d’acompanyar a cada remesa el document d’envio amb les mateixes
indicacions esmentades. No es permetra l’envio de ciment en envasos de jute o teixits similars.
El ciment s’emmagatzemara de tal forma que permeti el facil acces per a l’adequada inspeccio
d’identificacio de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat
del terra i de les parets.
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les
parets del magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre
el pas al personal i aconseguit una bona aireacio del local. Cada quatre capes de sacs,
com a maxim es col·locara un taulell o tarima que permeti l’aireacio de les piles dels sacs.
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Inspeccio d’assajos
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetra, amb caracter preceptiu,
als assajos de recepcio indicats en el plec de condicions general per a la recepcio de
conglomerants hidraulics a les obres de caracter oficial. Es pot fer la recepcio sobre certificat
del fabricant que garantitzi el compliment del ciment amb tot l’exigit en el plec abans esmentat.
Independent ment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosferiques normals,
hagi estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es
procedira a la comprovacio que les condicions d’emmagatzematge han estat les adequades.
A tal efecte, es repetiran els assajos de recepcio abans indicats, que corresponen a la taula 13
de la norma RC-97, dels Metodes d’assaig per a verificar elcompliment de les prescripcions
establertes per a cada tipus de ciment.
Haura de repetir-se l’assaig de comprovacio de condicions d’emmagatzematge si transcorren
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sis setmanes, o mes, des de l’anterior fins el moment de la seva utilitzacio.
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosferiques especials, l’enginyer encarregat
podra variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer
encarregat de reduir la serie completa d’assajos de recepcio a les proves d’adormiment,
estabilitat a l’aigua calenta i resistencia del morter normal als set dies, si ho considera oportu.
El ciment sera rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els
assajos que s’han esmentat.
IV.1.1 Arids fins per a morters i formigons
Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense exces de
formes planes, exempts de pols, bruticia i altres materies estranyes adherides.
Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera
que compleixin els requisits de l’agregat gruixut.
L’enginyer director podra exigir el rentat dels arids fins al limit que elimini les impureses no
acceptables.
Granulometria
L’arid fi haura de tenir una corba granulometrica compresa en l’us definit per les corbes limits
de l’article 28 de la Instruccio de Formigo Estructural. (EHE).
Quantitat
La quantitat de substancies perjudicials que pot contenir l’arid fi no excedira els limits, que a
continuacio es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:
Terrosos d’argila

1,00

Fins que passin pel tamis 0,080 UNE 7050

5,00

Material retingut pel tamis 0,063 UNE 7050
i que flota en un liquid, el pes especific delqual es 2

0,50

Compostos de sofre, expressats en SO3 i referit a l’arid sec 1,00
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L’arid fi estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb els
alcalis del ciment.
No s’utilitzaran els arids fins que presentin una proporcio de materia organica que produeixi un
color mes fosc que el de la substancia padro segons l’assaig M.E. 1.32 de la instruccio.
Les perdues de l’arid fi sotmes a l’accio de les solucions de sulfat sodic o magnesi, en cinc
cicles sera inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament.
Assajos
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es
faran d’acord als metodes d’assaig de la Instruccio especial per a estructures de formigo de
l’Institut E.T. de la Construccio i el Ciment.
L’analisis granulometric s’executara d’acord a la Anorma d’assajos 150/58 del Laboratori de
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Transport i Mecanica del Sol. Les caracteristiques de l’arid fi es comprovaran abans de la seva
utilitzacio, mitjancant l’execucio de les series completes d’assajos que consideri pertinents
l’enginyer encarregat.
IV.1.2 Arids gruixuts per a formigons
L’arid gruixut a utilitzar en formigons sera procedent de piconat de pedra o de graveres
naturals.
Es composara d’elements nets, solids i resistents, d’uniformitat raonable, sense exces de
pedres planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols bruticia, argila i altres
materies estranyes adherides. L’enginyer encarregat podra exigir el rentat dels arids fins a
l’eliminacio de les impureses no acceptables.
Granulometria
Complira en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instruccio de Formigo Estructural EHE.
La mida maxima i minima vindran definides en el punt 28.2 de la Instruccio.
Quantitat
La quantitat de substancies perjudicials que pugui contenir l’arid gruixut, no exedira dels limits
que a continuacio es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra:
Terrosos d’argila 0,25
Particules toves 5,00
Material retingut pel tamis 0,063 UNE EN 933-2:96 i
que flota en un liquid el pes especific del qual es 2 1,00
Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’arid sec 1,00
L’arid gruixut estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb
l’alcali del ciment. La perdua de pes de l’arid gruixut sotmes a cicles de tractament amb sulfat
sodic o magnesic no sera superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament.
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El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de A Los Angeles@ no sera superior a un
quaranta per cent.
Assajos
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es
faran d’acord als metodes d’assaig de la instruccio especial per a estructures de formigo armat
de l’Institut Eduardo Torroja de la Construccio i el Ciment.
L’analisi granulometrica s’executara d’acord a les ANormes d’assajos 150/58 del Laboratori del
Transport i Mecanica del Sol del Centre d’Estudis i Experimentacio d’Obres Publiques.
Les caracteristiques de l’arid gruixut a utilitzar abans de la seva utilitzacio mitjancant l’execucio
de les series completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat.
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IV.1.3 Aigua per a morters i formigons
Caracteristiques generals
Excepte justificacio especial hauran de rebutjar-se les aigues que no compleixin les condicions
seguents:
- Valor pH compres entre 5 i 8.
- Substancies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre.
- Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 gram per litre.
Assajos
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els metodes d’assaigs de la H.A. 61. Les
caracteristiques de l’aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovara abans de la seva
utilitzacio mitjancant l’execucio de les series completes o reduides d’assajos que consideri
pertinents l’enginyer director.
IV.1.4 Additius
Condicions generals
S’autoritza l’us de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjancant els oportuns assajos,
si despres d’agregada la substancia els formigons segueixin complint totes les condicions
d’aquest plec.
El projecte contempla l’accio d’additius que millorin la impermeabilitzacio i durabilitat del
formigo, en previsio d’ambients agressius.
Totes les addicions han de ser previament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte
que una vegada aprovat un producte concret, no podra substituir-se per un altre sense ser
sotmes a una nova aprovacio. Abans de l’us inicial de qualsevol addiccio, s’informara a
l’enginyer director, per escrit i amb quinze dies d’antelacio indicant el nom i l’origen de cada
addicio.

114

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

Projecte d’execicó de vial peatonal en Avinguda Cataluny i rotonda

Aireacio
El contractista utilitzara un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigo que s’usi de
revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant
que demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides. Aixo i el permis per a us de
l’enginyer director, alliberara al constructor de la responsabilitat que el formigo compleixi totes
les condicions d’aquest plec.
La quantitat d’aire inclos en volum sera del cinc al sis per cent del volum del formigo.
El productes airejants assajats seguint el metode 1.56 de la A Instruccio H.A. 61", hauran de
complir les seguents condicions:
- El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigo amb airejant no excedira del
seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigo sense aire.
- La resistencia a la compressio de la mostra de formigo amb airejant no sera inferior al vuitanta
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per cent de la que presenta una mostra del mateix formigo sense airejant.
Plastificant
El constructor podra usar un plastificant previament aprovat en tot el formigo d’estructures.
Aquest plastificant haura d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat.
El constructor haura d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el
comportament del plastificant i els seu efecte en la resistencia del formigo en varies edats.
El plastificant subministrat, haura de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos
realitzats.
Productes filmogens
Son liquids que es poden estendre sobre la superficie del formigo i formar una pel·licula
endurida o impermeable. Son condicions essencials: que es puguin estendre amb un
distribuidor mecanic; que sigui capac de formar una pel·licula continua, sense clivelles no forats
adherida a la superficie del formigo; que aquesta pel·licula sigui flexible i romangui intacte al
menys set dies despres de la seva aplicacio i que no reaccioni perjudicialment al formigo. La
perdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designacio C-156 no sera superior a 0,055
grams per centimetre quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un
periode d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb les ASTM designacio C309, i AASH0 M-148.
Impermeabilitzacio
El constructor haura d’utilitzar un additiu a base de fum de silice per a formigons submergits o a
base d’altres elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzara en la confeccio de formigons
submergits. Ha d’evitar la perdua d’elements fins (ciment mes fins).
La dosificacio d’emmagatzematge i conservacio es regulara segons les especificacions del
fabricant.
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IV.1.5 Morter Hidraulic
Condicions generals
Per a la seva utilitzacio en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats,
s’utilitzara el tipus de morter hidraulic les caracteristiques del qual es defineixen a continuacio.
Materials
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents
d’aquest plec.
El ciment sera de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i rapid.
Dosificacio
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La dosificacio del ciment sera de tres-cents quilograms per metre cubic de morter.
El volum d’arena per metre cubic de morter sera de nou-cents litres.
Fabricacio
La barreja podra realitzar-se a ma o mecanicament. En el primer cas es fara sobre pis
impermeable, barrejant en sec el ciment i l’arena
fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegira la quantitat d’aigua
estrictament necessaria perque una vegada batut, tingui la consistencia necessaria per a la
seva aplicacio a l’obra.
Es fabricara nomes el morter precis per a us immediat, rebutjant tot el que hagi comencat
l’abonament i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.
Condicions Generals
Els formigons compliran les condicions exigides a la Instruccio de Formigo Estructural (EHE)a.
Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus sera necessari tenir
present tot el que s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la
compatibilitat de formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants.
Materials
Els materials que necessariament s’utilitzaran son els definits per a aquestes obres en els
articles del present plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els
mateixos.
Tipus
Per a la seva utilitzacio en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistencia
caracteristica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilindrica de quinze centimetres de
diametre i trenta centimetres d’alcada, es regira pel que s’assenyali els planols i annexos de
càlcul corresponents.
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No s’acceptara la fabricacio manual de formigons excepte pel seu us com a formigo de neteja o
rebliment.
No s’admet la utilitzacio de centres volants a la fabricacio de formigons llevat autoritzacio
expressa de la D.F.
Dosificacions
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigo, d’acord amb les
indicacions donades en l’article 30 de la Instruccio, en tot cas, acceptades per l’enginyer
encarregat.
La dosificacio dels diferents materials destinats a la fabricacio del formigo, es fara sempre en
pes, amb l’unica excepcio de l’aigua, dosificacio de la qual. Es fara en volum.
- Dosificacio del ciment:
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- La dosificacio del ciment es fara en quilograms per metre cubic. (Kg/m3 ).
- Dosificacio dels arids:
- La dosificacio dels arids a emprar es fara en quilograms per metre cubic.(Kg/m3 ).
- Dosificacio de l’aigua:
La dosificacio de l’aigua es fara en litres per metre cubic. (l/m3).
- Dosificacio dels additius: Quan es consideri pertinent, podra emprar-se com a addicions al
formigo, tot tipus de productes sancionats per l’experiencia i que hagin estat definits en el
present plec. Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les
circumstancies que concorren a cada tipus d’obra.
Estudi de la barreja i obtencio de la formula de treball
L’execucio de qualsevol barreja de formigo en obra no haura d’iniciar-se fins que la seva
corresponent formula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director.
L’esmentada formula senyalara, exactament, el tipus de ciment portland a emprar, la classe i
mida de l’arid gruixut, la consistencia del formigo i els continguts, en pes de ciment, arid fi, i arid
gruixut, i en volum d’aigua, tot per metre cubic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades,
tolerancies admissibles seran les seguents:
- L’u per cent en mes o menys, en els arids
- L’u per cent en mes o menys, en la quantitat d’aigua.
- La relacio aigua-ciments fixara mitjancant assajos que permetin determinar el seu valor optim,
tenint en compte les resistències exigides, docilitat en que el formigo penetri als ultims racons
de l’encofrat, envolcallant completament les armadures, en el seu cas.
En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que
tinguin les quantitats minimes de resistència indicades en l’article 30.
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors optims
de la consistencia de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat,
etc., es fabricaran cinc masses representatives de cada dosificacio, i es determinara el seu
assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el metode d’assaig M.E.
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1.8d. un minim de sis provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada
dosificacio. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a
cada tipus de formigo. Conservades aquestes provetes per cada dosificacio corresponent a
cada tipus de formigo.
Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d.
de la AInstruccio Especial per a Estructura de formigo Armat de l’I.T.E.C.C.). Aixi mateix, si
l’enginyer director ho consideres pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistencia
flexotraccio,, els assentaments i resistencies caracteristiques obtingudes s’augmentaran i
disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte la diferent qualitat dels
formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els limits que prescribeixin.
Si els resultats son favorables, la dosificacio es pot admetre com a bona. Al menys d’una de les
cinc passades corresponents a cada dosificacio es fabricara doble numero de provetes, amb la
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finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalencia entre la ruptura als
set dies i als vint-i-vuit. .
IV.1.7 Acer per a armadures
Es defineix com a acer per armar, el producte siderurgic d’aquest nom. Disposat en barres, la
finalitat del qual es suportar els esforcos de traccio de les peces de formigo armat i participar
juntament amb el formigo en els demes esforcos.
Acer ordinari
Les barres que constitueixen les armadures per al formigo no presenten clivelles, bufaments ni
mermes de seccio superiors al cinc per cent (5%). El seu modul d’elasticitat sera superior a un
milio vuit-cents mil quilograms per centimetre quadrat (1.800.000 kg/cm2).
S’enten per limit elastic aparent, la minima tensio capac de produir una deformacio remanent
de 0,2 per cent.
Acer especial d’alta resistencia
El limit elastic aparent sera superior a quatre-cents deu newtons per milimetre quadrat (510
N/mm2).
L’allargament de ruptura sera igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc
(5) diametres.
No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180 o C) efectuat a
vint graus centigrads ( 20 o C) sobre un mandri de diametre n sent n no superior a cinc (5).
Complira la condicio d’alta adherencia determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la
Instruccio de Formigo Estructural (EHE)
CARACTERISTIQUES MECANIQUES MINIMES GARANTITZADES DE LES BARRES
CORRUGADES
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1) Per al calcul dels valors unitaris s’utilitzara la seccio nominal
(2) Relacio minima admissible entre la carrega unitaria de ruptura i el limit elastic obtingut a
cada assaig.
Assajos
Les caracteristiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades,
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es comprovaran abans de la seva utilització de les series completes d’assajos que consideri
pertinents l’enginyer director de l’obra.
IV.1.8 Fusteria i ferramenta
Fustes
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit.
Estaran completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els
defectes que indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials
i al bon aspecte de l’obra.
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del planols.
L’obra s’executara amb la perfeccio necessaria per a la finalitat a la qual es destini cada peca i
les unions entre aquestes es fara amb tota la solidesa i segons les bones practiques de la
construccio.
Ferro dolc
El ferro dolc forjat sera fibros, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadis o
agre, sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistencia.
Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.
El ferro dolc laminat reunira analogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro.
Les peces construides amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran
continues a llurs estructures, sense prominencies, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les
que tinguin manca i aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es
converteix en agre.
Ferraments i claus
Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.
Els d’acer provindran de l’anomenat dolc, el caps dels perns estaran formats per la mateix peca
que el cos, i no s’admetran els obtinguts per soldadura.
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Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diametre i dimensions
intercanviables.
IV.2 Execucio de les obres
IV.2.1 Formigons
Fabricacio de formigo
El formigo a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executara d’acord amb la
vigent instruccio de Formigo Estructural EHE.
El pastat es fara en formigonera de mides adequades perque produeixi un formigo que
compleixi les condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de regim
recomanada pel fabricant. En el pastat en formigoneres, s’efectuara l’abocament dels elements
de tal manera que la seva integracio successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua.
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Per a formigoneres de tres metres cubics o menys, el temps minim de pastat sera de dos
minuts a partir del moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per
formigoneres de mes de tres metres cubics de capacitat els temps de pastat augmenta
respecte a l’anterior en quinze segons per cada metre cubic en exces sobre la capacitat
anterior. El temps de pastat s’haura d’augmentar si es necessari , per assegurar la uniformitat i
consistencia requerida pel formigo.
El formigo que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per l’enginyer
director, pastat durant mes de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver comencat a dormirse, sera rebutjat a espesses del contractista.
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidara completament el pastat anterior. En cap cas
es permetra tornar a pastar el formigo que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera
hagi estat parada mes de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin
nous materials.
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagara immediatament i es
mantindra fora d’us fins que sigui degudament arranjada.
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecanic que
garantitzi la distribucio uniforme del producte en el formigo.
Transport del formigo
El transport des de la formigonera, es realitzara tan aviat com sigui possible, utilitzant metodes
aprovats per l’enginyer director, que impedeixin tota la segregacio, traspuament, evaporacio
d’aigua, o intrusio de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerara la col·locacio en
l’obra de formigons que acusin un principi d’adormiment o presencia de qualsevol altra
alteracio.
La maxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedira d’un
metre, procurant que la descarrega del formigo en l’obra es realitzi el mes prop possible del lloc
de situacio definitiva. Per reduir al minim les posteriors manipulacions.
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Col·locacio del formigo
La forma de col·locacio del formigo sera aprovada pe l’enginyer director, qui comprovara si hi
ha perdues d’homogeneitat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del
formigonat.
No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no son
especialment aprovats per l’enginyer director, la resistencia no es moura dins de l’encofrat,
utilitzant el vibrador.
No es podra formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la
resistencia i demes caracteristiques exigides al formigo.
Les superficies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de
pluja, sense restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats.
Totes les superficies del sol o roca degudament preparades es mullaran a satisfaccio de
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l’enginyer director, immediatament abans del formigonat.
El formigo es col·locara en tongades, el gruix de les quals es podra vibrar adequadament amb
el vibrador utilitzat.
La compactacio del formigo haura de fer-se amb equip mecanic de vibracio, suplement si es
necessari amb picons o paletes a ma.
S’utilitzara vibradors d’agulla d’una frequencia no superior a sis revolucions per minut.
L’amplitud de la vibracio sera suficient per produir una consolidacions satisfactoria. La vibracio
ha de prolongar-se especialment en les parets i racons d’encofrat, fins eliminar possibles
nius. Es tindra essencial cura per evitar que els vibradors toquin els encinbrats. Els punts
d’aplicacio dels vibradors, seran tants con sigui necessari perque, sense es produeixin
segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa.
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran
lentament. La distancia entre els successius punts d’immersio haura de ser l’apropiada per
produir en tota la superficie de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per
tongades s’introduira el vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent.
El formigo es col·locara de tal manera que una massa estigui consolidada a l’abocar l’altra.
El formigonat es realitzara sempre en presencia de l’enginyer director o d’un inspector
autoritzat.
Formigonat en temps fred o caluros
Com a norma general es suspendra el formigonat sempre que es prevegi que dins de les
quaranta-vuit hores seguents pugui descendir la temperatura minima de l’ambient per sota de
zero graus centigrads i en particular quan la temperatura registrada a les nou del mati sigui
inferior a quatre graus centigrads.
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus mes, amb l’autoritzacio previa de
l’enginyer director, utilitzant una addiccio de clorur calcic en preparacio compresa entre l’un i
mig i el dos i mig per cent del pes del ciment, sempre que el clorur calcic compleixi les
condicions corresponents, i que les superficies s’arrecerin o es desfessin de la intemperie.
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Si en lloc d’utilitzar clorur calcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de
l’adormiment, sera necessari justificar la seva utilitzacio mitjancant els oportuns assajos que
acreditin l’eficacia de la seva aplicacio a les temperatures minimes previstes.
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment
senyalades, s’adoptaran, previa autorització de l’enginyer director, les mesures suficients
perque l’adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill.
En tot cas, es disposaran les defenses necessaries perque durant el proces d’adormiment i
enduriment, la temperatura de la superficie del formigo no baixi de zero graus centigrads.
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja
provetes que conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes
condicions de la cura, s’assajaran despres per coneixer les condicions de residencia assolides.
Es portara registre de les temperatures maximes i minimes de l’ambient de l’obra, no nomes
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amb la finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sino tambe a efectes de
desencofrat.
En temps caloros es procurara que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport.
S’adoptaran, si el transport dur ames de mitja hora, les mesures oportunes perque no es
col·loquin a l’obra pastats que acusin dessecacio.
Si la temperatura ambient es superior a quaranta graus, es suspendra el formigonat, si no
determina una altra cosa l’enginyer director. Si es fomigones aquestes temperatures, es
mantindran les superficies protegides de la intemperie i contiguament humides per evitat la
dessecacio rapida del formigo en col·locar-lo en l’encofrat no excedira de trenta graus
centigrads.
Curat del formigo
Tot el formigo d’estructures ha de ser curat durant un periode de temps no inferior a onze dies
a partir de l’acabament del formigonat. Tot el formigo no endurit es protegira de es pluges i dels
corrents d’aigua. Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat.
Immediatament despres desapareguda la humitat de la superficie del formigo, ha de cobrir-se
amb una pel·licula de productes filmgens.
Aquest producte s’aplicara tan aviat com la humitat superficial del formigo desaparegui.
Aquesta pel·licula es fara amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig
quadrats de superficie. Totes les superficies cobertes en el producte de curat sobre les que
porta apreciablement dins de les tres hores seguents despres de l’aplicacio del producte es
recobriran una altra vegada, complint les condicions aqui especificades. El producte de curat
despres d’estes, es protegira del pas de maquines o persones de qualsevol altra causa que
pugui trencar la continuitat de la pel·licula de curat.
Si o ’utilitzessin productes filmogens, el contractista haura de presentar a l’aprovacio de
l’enginyer director, abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la
completa saturacio de les superficies del formigo.
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No obstant aixo, la seva aprovacio no lliurara al contractista de la plena responsabilitat en el
proces de curat. L’enginyer director podrà ordenar la destruccio d’aquelles parts d’obra de
formigo, que hagin estat seques mes d’una hora durant el proces de curat.
IV.2.2 Assajos a l’obra
IV.2.2.1 Ciment
La presa de mostres es realitzara segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions
Tecniques Generals para la Recepcio de Ciments (RC-97).
Assaig abans de comencar el formigonat o si varien les condicions de subministrament:
- - Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat humit)
- Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96
- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96
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- Resistencia mecanica segons UNE EN 198-1:96
- Pes especific segons UNE 80220:85
- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9
IV.2.2.2 Aigua de pastat
La presa de mostres es realitzara segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs
abans de comencar les obres, sino es tenen
antecedents de l’aigua que s’haura d’utilitzar i quan canviin les condicions de subministrament.
Els assaigs que s’han de realitzar son els prescrits a l’article 27e de la Instruccio EHE.
IV.2.2.3 Arids
Abans de comencar el formigonat, quan canviin les condicions de subministrament, i com a
minim cada 500 m3 s’hauran de realitzar els seguents assaigs:
- Granulometria dels diferents tipus d’arids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139
- Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instruccio EHE.
IV.2.2.4 Formigo
Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a minim tres
vegades durant l’execucio de l’obra.
Els assaigs son els mateixos que els que han estat establerts per a abans de comencar el
formigonats.
El director de les obres podra substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs
enviat pel fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzara.
La resistencia del formigo col·locat a l’obra sera determinada per l’enginyer director sobre
provetes cilindriques de quinze centimetres de diametre per trenta centimetres d’alcada i
assajades d’acord amb el metode d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instruccio H.A. 61.
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Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es fara un assaig per cada cent metres
cubics de formigo col·locat a l’obra, tenint en compte que com a minim es fara un assaig de
resistencia per a cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per
controlar la consistencia i contingut d’airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els
assajos de resistencia es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat.
IV.2.2.5 Encofrats i desencofrats
Encofrats
Els encofrats es construiran amb taulers fenolics de fusta amb estructures de gelosia tipus
PERI o similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc). Els encofrats per a formigo
d’estructures es constituiran exactament amb els limits i pendents de l’estructura. Tant les
unions com les peces que constitueixen l’encofrat hauran de tenir la resistencia i rigidesa
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

necessaries perque amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els efectes
dinamics produits pel vibrament no s’originin en el formigo esforcos anormals durant la posada
en obra ni durant el periode d’enduriment.
La qualitat sera d’encofrat vista a l’interior dels col·lectors.
Tant la superficie dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de
contenir substancies agressives a la pasta del formigo. Els perns i rodons utilitzats per
subjeccions internes seran superables de manera que en el formigo quedi unicament una beina
de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells elements que requereixin estanqueitat.
Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superficie
perfectament llisa, de les que corresponen a un formigo vist.
Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci us d’ells.
En els encofrats amb tauler fenolic, estiguin envoltats o no amb elements metal·lics, els junts
entre diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de
formigonat.
Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director previament a la seva utilitzacio. En tot
cas realitzara d’acord amb els articles 65 i altres de la Instruccio de Formigo Estructural EHE.
Desencofrat
Es realitzara quan el formigo s’hagi endurit suficientment perque no es malmeti al desencofrar.
El termini de desencofrat es determinara a l’obra. Aquest termini s’augmentara prudentment si
hi ha perill de gelades.
El desencofrat dels costats de les bigues o elements analegs podra efectuar-se als tres dies de
formigonada la peca, segons s’hagi utilitzat ciment Portland normal o d’alta resistencia inicial
respectivament, a no ser que l’esmentat interval de temps s’hagin produit baixes temperatures
o altres causes capaces d’alterar el proces normal d’enduriment del formigo. Els costats dels
suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d’un o
de l’altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades.
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Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estonlaments i cindris, es realitzaran
sense produir sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres
centimetres durant dotze hores, abans de ser retirats per complet.
En tot cas s’acomplira l’establert en l’article 75 i altres de la Instruccio de Formigo Estructural
EHE.
IV.2.2.6 Acer per a armadures
Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els planols amb les garanties i
disposicions que s’indiquen. En tot cas la col·locacio s’executara d’acord amb els articles 66 i
altres de l’EHE.
Definicio
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigo armat el conjunt de barres d’acer
que es col·loquen a l’interior de la pasta de formigo per ajudar a aquest a resistir els esforcos
als quals esta sotmes.
Tot aixo realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el
particular inclouen els corresponents documents del projecte.
Materials
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els planols i articles d’aquest
plec i compliran les especificacions que es fixen.
Forma i dimensions
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els planols.
IV.2.3 Equip necessari per a l’execucio de les obres
L’equip necessari per a l’execucio de les obres, haura de ser aprovat per l’enginyer director de
les mateixes, i haura de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactories.
IV.3 Amidament, valoracio i abonament
IV.3.1 Formigons
Tots els formigons s’abonaran teorics, sobre planols de projecte. no sera d’abonament cap
escreix als punts on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat
d’extrados dels col·lectors, ni a la part formigonada contra terres.
IV.3.2 Encofrats
Tots els encofrats s’abonaran teorics sobre planols del projecte. No sera d’abonament els
encofrats de junts de treballs, essent aquestes amb forma de dent de llopa. El preu inclou tots
els materials i mitjans necessaris per a l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de
cindri, si fos necessari.
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La qualitat sera a encofrat vista a l’interior dels col·lectors. No sera d’abonament com a encofrat
els punts on s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a
encofrat d’extrados dels col·lectors contra terres.
IV.3.3 Armadures
S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicara per a cada tipus d’acer els pesos

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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unitaris corresponents a les longituds deduides dels plànols
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONS I ENDERROCS
01.01.01

m2 Enderrocament paviment asfàltic

Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. No inclou ni la carrega a camió, ni transport a abocado ni canon.
Prev isio zona rotonda

1

10,000

10,000
10,00

01.01.02

m2 Enderrocament paviment formigó

Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, No inclou ni la carrega a camió, ni transport a abocado ni canon.
Prev isió

1

10,000

10,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
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10,00
01.01.03

m3 Excavació en desmunt

Excavació per a rebalix de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats ni el canon d'abocador.
tram prev i rotonda

1

50,000

0,900

0,200

9,000
9,00

01.01.04

m

Tall pavim ent disc

Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.
Prev isio entronque

1

30,000

30,000
30,00

01.01.05

u

Cala per a localització de serveis

Cala per a la localització de serveis amb mitjans manuals i/o mecànics. Càrrega, condicionament de
la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
2

2,000
2,00

01.01.06

m3 Transport de residus inerts

Transport amb camió de residus inertes de formigons, terres, aglomerats i qualsevol residu de demolició i/o construcció, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El
preu inclou el temps
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.
Aglomerat asfaltic

1

10,00

Ex cav ació caix a

1

9,00

Formigó i v aris

1

10,00

0,06

0,60

0,10

1,00

9,00

10,60
01.01.07

m3 Canon d'abocament per lliurament de residus inerts a abocador

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

1

10,00

Ex cav ació caix a

1

9,00

9,00

Formigó i v aris

1

10,00

10,00
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

29,00
01.01.08

m2 Anivellació, refí, compactació

Anivellació, refí i compactació de caixa amb mitjans mecànics, compactació al 98% del Proctor Modificat. Tot inclòs completament acabat.
ambit obra

1

240,000

0,800

192,000
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01.02 PAVIMENTS
01.02.01

m3 Base granular tot-u artificial

Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al
100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.
aportació en zona rotonda

1

81,000

0,300

0,600

14,580

aportació en tram prev i

1

100,000

0,800

0,100

8,000
22,58

01.02.02

m2 Aglomerat asfàltic rodadura D/S-12 granític

Capa de 6 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. El preu no inclou la capa base.
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Ambit obra

1

240,000

0,800

192,000
192,00

01.02.03

m2 Reg d'imprimació am b 1,5 Kg/m 2 d'emulsio bituminosa

Reg d'imprimació amb 1,5 kg / m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de
betum asfàltic com lligant i additiu fluïdificant.
Ambit obra

1

240,00

0,80

192,00
192,00

01.02.04

ml Cuneta trapezoidal de 50 cm de formigó HM-20

Cuneta de secció trapezoïdal de 50 cm de base i 50 cm de profunditat, revestida amb una capa de
formigó en massa HM-20/P/20/IIa de 15 cm de gruix. Formada sobre terreny existent.
tram rotonda

1

75,00

75,00
75,00
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01.03 SENYALITZACIÓ
YSH015

ml Marcat senyalització continua de 15 cm

Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc o groc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de
15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec..
traçat

1

240,00

240,00
240,00

YSH017

m2 Marcat de fletxes, inscripcions y pintat
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Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, verd o
blau, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes, parquings minusvalids, circulació peatons i
inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Circulacio v ianants

1

Seny alització

5

240,00

0,80

192,00
5,00
197,00

27 de marzo de 2022

Página

4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01.05 SEGURETAT I SALUT
PA0S00SS

PA PA Seguretat i Salut

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01.06 CONTROL DE QUALITAT
GESTR

pa Control de qualitat

Partida de control de qualitat en obra
1

1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01.07 ALTRES
IMP01

pa Imprevistos a justificar

Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra referents com possibles serveis afectats no detectats
i partides no mesurables en el projecte.
1

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONS I ENDERROCS
01.01.01

m2

Enderrocament paviment asfàltic

3,76

Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. No
inclou ni la carrega a camió, ni transport a abocado ni canon.
TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.02

m2

Enderrocament paviment formigó

8,59

Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, No inclou
ni la carrega a camió, ni transport a abocado ni canon.
OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.03

m3

Excavació en desmunt

7,41

Excavació per a rebalix de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats ni el canon d'abocador.
SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.04

m

Tall paviment disc

4,16

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.
CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.01.05

u

Cala per a localització de serveis

70,60

Cala per a la localització de serveis amb mitjans manuals i/o mecànics. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.06

m3

Transport de residus inerts

4,80

Transport amb camió de residus inertes de formigons, terres, aglomerats i qualsevol residu de demolició i/o construcció, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada.
CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.07

m3

Canon d'abocam ent per lliurament de residus inerts a abocador

12,64

Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.08

m2

Anivellació, refí, compactació

1,13

Anivellació, refí i compactació de caixa amb mitjans mecànics, compactació al 98% del Proctor
Modificat. Tot inclòs completament acabat.
UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

27 de marzo de 2022

Página

1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01.02 PAVIMENTS
01.02.01

m3

Base granular tot-u artificial

25,79

Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al
100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.
VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
01.02.02

m2

Aglomerat asfàltic rodadura D/S-12 granític

20,70

Capa de 6 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. El preu no inclou la capa base.
VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.02.03

m2

Reg d'imprim ació amb 1,5 Kg/m2 d'em ulsio bitum inosa

0,55

Reg d'imprimació amb 1,5 kg / m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50%
de betum asfàltic com lligant i additiu fluïdificant.
CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

01.02.04

ml

Cuneta trapezoidal de 50 cm de form igó HM-20

30,80

Cuneta de secció trapezoïdal de 50 cm de base i 50 cm de profunditat, revestida amb una capa
de formigó en massa HM-20/P/20/IIa de 15 cm de gruix. Formada sobre terreny existent.
TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

27 de marzo de 2022
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2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01.03 SENYALITZACIÓ
YSH015

ml

Marcat senyalització continua de 15 cm

1,50

Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc o groc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament.
Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec..
UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
YSH017

m2

Marcat de fletxes, inscripcions y pintat

11,00

Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, verd
o blau, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes, parquings minusvalids, circulació peatons i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en
sec.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

ONCE EUROS

27 de marzo de 2022
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01.05 SEGURETAT I SALUT
PA0S00SS

PA

PA Seguretat i Salut

850,00

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat
i Salut

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

27 de marzo de 2022
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01.06 CONTROL DE QUALITAT
GESTR

pa

Control de qualitat

350,00

Partida de control de qualitat en obra

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

27 de marzo de 2022
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01.07 ALTRES
IMP01

pa

Im previstos a justificar

1.000,00

Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra referents com possibles serveis afectats no detectats i partides no mesurables en el projecte.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

MIL EUROS

27 de marzo de 2022
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONS I ENDERROCS
01.01.01

m2

Enderrocament paviment asfàltic

Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. No
inclou ni la carrega a camió, ni transport a abocado ni canon.

01.01.02

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,57
3,18
0,01

TOTAL PARTIDA...........................................

3,76

Enderrocament paviment formigó

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, No inclou
ni la carrega a camió, ni transport a abocado ni canon.

01.01.03

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,53
7,04
0,02

TOTAL PARTIDA...........................................

8,59

Excavació en desmunt

Excavació per a rebalix de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats ni el canon d'abocador.

01.01.04

m

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,09
5,30
0,02

TOTAL PARTIDA...........................................

7,41

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,85
1,28
0,03

TOTAL PARTIDA...........................................

4,16

Tall paviment disc

Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

01.01.05

u

Cala per a localització de serveis

Cala per a la localització de serveis amb mitjans manuals i/o mecànics. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

01.01.06

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

28,64
41,67
0,29

TOTAL PARTIDA...........................................

70,60

Transport de residus inerts

Transport amb camió de residus inertes de formigons, terres, aglomerats i qualsevol residu de demolició i/o construcció, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada.

01.01.07

m3

Maquinaria.....................................................

4,80

TOTAL PARTIDA...........................................

4,80

Canon d'abocam ent per lliurament de residus inerts a abocador

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

27 de marzo de 2022

Resto de obra y materiales...............................

12,64

TOTAL PARTIDA...........................................

12,64

Página

1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO
01.01.08

UD

RESUMEN

m2

Anivellació, refí, compactació

PRECIO

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Anivellació, refí i compactació de caixa amb mitjans mecànics, compactació al 98% del Proctor
Modificat. Tot inclòs completament acabat.

27 de marzo de 2022

Maquinaria.....................................................

1,13

TOTAL PARTIDA...........................................

1,13

Página

2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01.02 PAVIMENTS
01.02.01

m3

Base granular tot-u artificial

Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al
100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

01.02.02

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,76
2,97
22,06

TOTAL PARTIDA...........................................

25,79

Aglomerat asfàltic rodadura D/S-12 granític

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Capa de 6 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. El preu no inclou la capa base.

01.02.03

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,13
10,76
9,81

TOTAL PARTIDA...........................................

20,70

Reg d'imprim ació amb 1,5 Kg/m2 d'em ulsio bitum inosa

Reg d'imprimació amb 1,5 kg / m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50%
de betum asfàltic com lligant i additiu fluïdificant.
TOTAL PARTIDA...........................................
01.02.04

ml

0,55

Cuneta trapezoidal de 50 cm de form igó HM-20

Cuneta de secció trapezoïdal de 50 cm de base i 50 cm de profunditat, revestida amb una capa
de formigó en massa HM-20/P/20/IIa de 15 cm de gruix. Formada sobre terreny existent.

27 de marzo de 2022

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,59
18,21

TOTAL PARTIDA...........................................

30,80
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01.03 SENYALITZACIÓ
YSH015

ml

Marcat senyalització continua de 15 cm

Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc o groc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament.
Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec..
TOTAL PARTIDA...........................................
YSH017

m2

1,50

Marcat de fletxes, inscripcions y pintat

Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, verd
o blau, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes, parquings minusvalids, circulació peatons i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en
sec.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

TOTAL PARTIDA...........................................

27 de marzo de 2022

11,00

Página
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01.05 SEGURETAT I SALUT
PA0S00SS

PA

PA Seguretat i Salut

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat
i Salut

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

TOTAL PARTIDA...........................................

27 de marzo de 2022

850,00

Página
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01.06 CONTROL DE QUALITAT
GESTR

pa

Control de qualitat

Partida de control de qualitat en obra

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

TOTAL PARTIDA...........................................

27 de marzo de 2022

350,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01.07 ALTRES
IMP01

pa

Im previstos a justificar

Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra referents com possibles serveis afectats no detectats i partides no mesurables en el projecte.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

TOTAL PARTIDA...........................................

27 de marzo de 2022

1.000,00

Página

7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Projecte d’execicó de vial peatonal en Avinguda Cataluny i rotonda
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONS I ENDERROCS
01.01.01

m2 Enderrocament paviment asfàltic
Enderrocament de pav iments asfàltic de qualsev ol gruix amb mitjans mecànics o manuals. No inclou ni la carrega
a camió, ni transport a abocado ni canon.

A0140000

0,030 h

Manobre

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

C1311120

0,030 h

C1105A00

0,030 h

19,09

0,57

0,60

0,01

Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW

48,00

1,44

Retroex cav adora amb martell trencador

58,00

1,74

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

01.01.02

m2 Enderrocament paviment formigó
Enderrocament de pav iment o base de formigó de qualsev ol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, No inclou ni la carrega a camió, ni transport a
abocado ni canon.

A0140000

0,080 h

Manobre

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

C1105A00

0,080 h

C1311120

0,050 h

19,09

1,53

1,50

0,02

Retroex cav adora amb martell trencador

58,00

4,64

Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW

48,00

2,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.03

m3 Excavació en desmunt
Ex cav ació per a rebalix de caix a en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. El
preu no inclou el transport dels materials ex cav ats ni el canon d'abocador.

A0140000

0,050 h

Manobre

19,09

0,95

A0121000

0,050 h

Oficial 1a obra publica

22,87

1,14

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

2,10

0,02

C1311120

0,050 h

Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW

48,00

2,40

C1105A00

0,050 h

Retroex cav adora amb martell trencador

58,00

2,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.04

m

Tall pavim ent disc
Tall amb disc o martell compresor, de pav iments ex istents. Tot inclòs.

A0150000

0,150 h

Manobre especialista

19,03

2,85

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

2,90

0,03

C170H000

0,150 h

Màquina tallajunts

8,50

1,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.01.05

u

Cala per a localització de serveis
Cala per a la localització de serv eis amb mitjans manuals i/o mecànics. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativ a, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsev ol distància, tarifes (tax es, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativ a del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

A0140000

1,500 h

Manobre

19,09

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

28,60

28,64
0,29

C1315020

0,300 h

Retroex cav adora mitjana

58,00

17,40

C1101200

0,600 h

Compressor+dos martells pneumàtics

16,28

9,77

C1105A00

0,250 h

Retroex cav adora amb martell trencador

58,00

14,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

70,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

27 de marzo de 2022

Página

1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.01.06

C1501800

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 Transport de residus inerts
Transport amb camió de residus inertes de formigons, terres, aglomerats i qualsev ol residu de demolició i/o construcció, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex terna a l'obra o
centre de v alorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el v iatge d'anada, la descàrrega i el v iatge de tornada.
0,100 h

Camió transp.12 t

48,00

4,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.07

mq04res025ca

m3 Canon d'abocament per lliurament de residus inerts a abocador
Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex terna a l'obra o
centre de v alorització o eliminació de residus.
1,011 m3 Canon abocador

12,50

12,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,64

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.08

m2 Anivellació, refí, com pactació
Aniv ellació, refí i compactació de caix a amb mitjans mecànics, compactació al 98% del Proctor Modificat. Tot inclòs completament acabat.

C1331100

0,010 h

Motoaniv elladora petita

58,00

0,58

C13350C0

0,008 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

69,00

0,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

27 de marzo de 2022

Página

2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01.02 PAVIMENTS
01.02.01

m3 Base granular tot-u artificial
Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM capa
sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

A0140000

0,040 h

Manobre

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

19,09

0,76

0,80

B0111000

0,050 m3 Aigua

0,01

B0372U20

2,200 t

Tot-u art.CBR 80

C1502E00

0,010 h

Camió cisterna 8m3

42,60

0,43

C13350C0

0,020 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

69,00

1,38

C1331100

0,020 h

Motoaniv elladora petita

58,00

1,16

1,05

0,05

10,00

22,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

01.02.02

m2 Aglomerat asfàltic rodadura D/S-12 granític
Capa de 6 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de
composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màx ima i betum asfàltic de penetració. El preu no inclou la capa base.

A0140000

0,003 h

Manobre

19,09

0,06

A0121000

0,003 h

Oficial 1a obra publica

22,87

0,07

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

B9H10010

0,115 t

Mescla bitum.cont.calent S-12,granulat granític,betum asf.

0,10

0,00

75,00

8,63

B0552B00

2,500 kg

Emul.bitum.catiònica ECI

0,47

1,18

C170D0A0

0,001 h

Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic

59,20

0,06

C1709B00

0,001 h

Estenedora p/pav iment mescla bitum.

55,30

0,06

C1702D00

0,001 h

Camió cisterna p/reg asf.

27,42

0,03

C170E000

0,001 h

Escombradora autopropulsada

38,00

0,04

C13350C0

0,001 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

69,00

0,07

TRANSP

1,000 ut

transport maquinaria

10,50

10,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.02.03

m2 Reg d'imprimació am b 1,5 Kg/m 2 d'emulsio bituminosa
Reg d'imprimació amb 1,5 kg / m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic
com lligant i additiu fluïdificant.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02.04

ml

Cuneta trapezoidal de 50 cm de formigó HM-20
Cuneta de secció trapezoïdal de 50 cm de base i 50 cm de profunditat, rev estida amb una capa de formigó en
massa HM-20/P/20/IIa de 15 cm de gruix . Formada sobre terreny ex istent.

mt10hmf010M

0,200 m3 Formigó HM-20 fabricat en central

72,00

A0140000

0,300 h

Manobre

19,09

14,40
5,73

A0121000

0,300 h

Oficial 1a obra publica

22,87

6,86

VAR0215

1,000 ut

material v ari aux iliar

3,50

3,50

%NAAA

1,000

Despeses aux iliars

30,50

0,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

27 de marzo de 2022
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01.03 SENYALITZACIÓ
YSH015

ml

Marcat senyalització continua de 15 cm
Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a ex terior, a base de resines acríliques,
color blanc o groc, acabat setinat, tex tura llisa, per a marca v ial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
v ores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de v idre, per aconseguir efecte retroreflector en sec..
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
YSH017

m2 Marcat de fletxes, inscripcions y pintat
Aplicació manual de pintura plàstica per a ex terior, a base de resines acríliques, color blanc, v erd o blau, acabat
setinat, tex tura llisa, per a marcat de fletx es, parquings minusv alids, circulació peatons i inscripcions en v ials. Inclús microesferes de v idre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

11,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

27 de marzo de 2022

Página

4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

850,00

CAPÍTULO 01.05 SEGURETAT I SALUT
PA0S00SS

PA

PA Seguretat i Salut
Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Sin descomposición

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

27 de marzo de 2022

Página

5

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

350,00

CAPÍTULO 01.06 CONTROL DE QUALITAT
GESTR

pa

Control de qualitat
Partida de control de qualitat en obra
Sin descomposición

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

27 de marzo de 2022

Página

6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01.07 ALTRES
IMP01

pa

Imprevistos a justificar
Partida alçada a justificar per imprev istos d'obra referents com possibles serv eis afectats no detectats i partides no
mesurables en el projecte.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

27 de marzo de 2022

Página

7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Projecte d’execicó de vial peatonal en Avinguda Cataluny i rotonda

PRESSUPOST GENERAL

131

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

3,76

37,60

10,00

8,59

85,90

9,00

7,41

66,69

30,00

4,16

124,80

2,00

70,60

141,20

10,60

4,80

50,88

29,00

12,64

366,56

192,00

1,13

216,96

CAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONS I ENDERROCS
01.01.01

m2 Enderrocament paviment asfàltic

Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. No inclou ni la carrega a camió, ni transport a abocado ni canon.

01.01.02

m2 Enderrocament paviment formigó

Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, No inclou ni la carrega a camió, ni transport a abocado ni canon.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

01.01.03

m3 Excavació en desmunt

Excavació per a rebalix de caixa en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats ni el canon d'abocador.

01.01.04

m

Tall pavim ent disc

Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

01.01.05

u

Cala per a localització de serveis

Cala per a la localització de serveis amb mitjans manuals i/o mecànics. Càrrega, condicionament de
la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

01.01.06

m3 Transport de residus inerts

Transport amb camió de residus inertes de formigons, terres, aglomerats i qualsevol residu de demolició i/o construcció, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El
preu inclou el temps
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.

01.01.07

m3 Canon d'abocament per lliurament de residus inerts a abocador

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

01.01.08

m2 Anivellació, refí, compactació

Anivellació, refí i compactació de caixa amb mitjans mecànics, compactació al 98% del Proctor Modificat. Tot inclòs completament acabat.

TOTAL CAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONS I ENDERROCS..................................................................................

27 de marzo de 2022

1.090,59

Página

1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22,58

25,79

582,34

192,00

20,70

3.974,40

192,00

0,55

105,60

75,00

30,80

2.310,00

CAPÍTULO 01.02 PAVIMENTS
01.02.01

m3 Base granular tot-u artificial

Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al
100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

01.02.02

m2 Aglomerat asfàltic rodadura D/S-12 granític

Capa de 6 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. El preu no inclou la capa base.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

01.02.03

m2 Reg d'imprimació am b 1,5 Kg/m 2 d'emulsio bituminosa

Reg d'imprimació amb 1,5 kg / m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de
betum asfàltic com lligant i additiu fluïdificant.

01.02.04

ml Cuneta trapezoidal de 50 cm de formigó HM-20

Cuneta de secció trapezoïdal de 50 cm de base i 50 cm de profunditat, revestida amb una capa de
formigó en massa HM-20/P/20/IIa de 15 cm de gruix. Formada sobre terreny existent.

TOTAL CAPÍTULO 01.02 PAVIMENTS..................................................................................................................

27 de marzo de 2022

6.972,34
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

240,00

1,50

360,00

197,00

11,00

2.167,00

CAPÍTULO 01.03 SENYALITZACIÓ
YSH015

ml Marcat senyalització continua de 15 cm

Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc o groc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de
15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec..

YSH017

m2 Marcat de fletxes, inscripcions y pintat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, verd o
blau, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes, parquings minusvalids, circulació peatons i
inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.

TOTAL CAPÍTULO 01.03 SENYALITZACIÓ.........................................................................................................

27 de marzo de 2022

2.527,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

850,00

850,00

CAPÍTULO 01.05 SEGURETAT I SALUT
PA0S00SS

PA PA Seguretat i Salut

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

TOTAL CAPÍTULO 01.05 SEGURETAT I SALUT...................................................................................................

27 de marzo de 2022

850,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

350,00

350,00

CAPÍTULO 01.06 CONTROL DE QUALITAT
GESTR

pa Control de qualitat

Partida de control de qualitat en obra

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

TOTAL CAPÍTULO 01.06 CONTROL DE QUALITAT.............................................................................................

27 de marzo de 2022

350,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.000,00

1.000,00

CAPÍTULO 01.07 ALTRES
IMP01

pa Imprevistos a justificar

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra referents com possibles serveis afectats no detectats
i partides no mesurables en el projecte.

27 de marzo de 2022

TOTAL CAPÍTULO 01.07 ALTRES .........................................................................................................................

1.000,00

TOTAL......................................................................................................................................................................

12.789,93
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Projecte d’execicó de vial peatonal en Avinguda Cataluny i rotonda

RESUM DE PRESSUPOST – ULTIM FULL

132

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DANIEL CASTELLANO CERVERA - DNI ** el dia 30/03/2022 a les 11:27:08 i COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE TARRAGONA el

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 24C002EED0C14DCDB0E3C286540317D2 i data d'emissió 01/04/2022 a les 08:54:53

Projecte d’execicó de vial peatonal en Avinguda Cataluny i rotonda

El Perelló, Març de 2022
L’Arquitecte Tècnic
Daniel Castellano Cervera
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PAVIMENT M.B.C TIPUS AC16 6 CM

REG D'IMPRIMACIÓ
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ZONA PARALELA AVINGUDA CATALUNYA

1

ESTAT ACTUAL

BASE DE TOT-U COMPACTAT AL 98%

TERRENY EXISTENT

CUNETA DE 10 CM FORMIGÓ HM-20 MIDES VARIABLES

1

ESTAT PROPOSTA
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