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I. MEMÒRIA  

DG DADES GENERALS 

DG 1 Identificació i objecte del projecte  

 Projecte: PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA 
CREU DEL TALL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA  

Objecte de l’encàrrec: Definir el projecte bàsic-executiu per a la licitació de 
les obres d’urbanització i posterior execució de la 
reurbanització del carrer. 

Emplaçament: Carrer de la Creu del Tall,  

Municipi: Sant Julià de Vilatorta, comarca d’Osona 

DG 2 Agents del projecte   

 Promotor: Arquitecta redactora: 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Plaça el Marquès de la Quadra, núm. 1 

08504 Sant Julià de Vilatorta, Barcelona 

Mònica Carrera Ahis 

Av. Sant Jordi 5,    

08504 Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) 

NIF: 33944285-B / núm. col. 55136-8  

Tel. 611 08 41 76 – monicacarrera@coac.net 

Equip:  

El Projecte Executiu ha estat redactat per Sinnmade S.L. (NIF B-66009564) societat composta pels 
arquitectes Andreas Garraux i Mònica Carrera i Ahis. Amb la col·laboració de Roger Farrarons com 
a tècnic i Pol Mercader com a delineant. Amb l’assessorament dels tècnics municipals. 

DG 3 Justificació  

El que havia estat un camí de caràcter rural que comunicava directament amb camps i el bosc del 
Perer, amb la urbanització del carrer de Dr. Anglada i del barri annex ha quedat completament 
integrat en la trama urbana. Amb aquest projecte es vol resoldre un greuge de fa dècades, ja que 
una part del carrer rau sense urbanitzar i la zona de les escales ha patit una manca històrica de 
manteniment tot esperant l’execució definitiva d’unes obres que es van començar a projectar fa 
dues dècades. 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Antecedents 

El primer projecte d’urbanització del carrer va ser redactat pels serveis municipals a desembre de 
1.997 i aprovat per Ple el 12 de febrer de 1.998, i publicada al DOGC la seva aprovació definitiva a 
13 de juliol de 1.998. Es tractava d’una intervenció bàsica de pavimentació i renovació de 
clavegueram i enllumenat. El que havia estat un camí de caràcter rural, que comunicava directament 
amb camps i el bosc de la zona del Perer, amb la urbanització del carrer de Dr. Anglada i del barri 
annex, va quedar inclòs en la trama urbana. Aquest projecte incloïa un procés d’expropiació de 
diferents finques que estaven afectades pel Pla General d’Ordenació de Sant Julià de Vilatorta 
(anterior a l’actual planejament) en el seu plànol núm. 5, que va donar-se per finalitzat el 24 de març 
de 2.000 en el cas de la finca de Miquel Riera i Rosa Coll i de la finca que Lluís Codinach, Anna 
Clarà i Roser Pagespetit; i el 16 de novembre de 2.000 en el cas de la finca de Ramón Vilamala 
Ordeig (anteriorment Amadeu Vilamala Ordeig). 

Donada la prolongació en el temps d’aquest tràmit previ, el projecte no es va arribar a desenvolupar, 
deixant sense urbanitzar una part del carrer i deixant la zona de les escales amb una manca històrica 
de manteniment tot esperant l’execució definitiva de les esperades obres.  

La primavera de 2019 l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va contactar amb nosaltres per a 
estudiar la possibilitat que desenvolupéssim aquesta tasca. En els moments previs ja es va veure 
que el desenvolupament del projecte d’urbanització del carrer de la Creu de Tall no es podia 
deslligar conceptualment ni tècnica del futur desenvolupament del carrer de la Mercè. Ambdós 
formen part del creixement itinerant (per dits) del nucli històric del municipi i s’han de resoldre 
conceptualment con un. 

Per aquest motiu, Sinnmade SL va signar a 29 de maig de 2019 el contracte per a la redacció d’un 
estudi estratègic del conjunt dels dos carrers. Un cop estudiats els antecedents i definides les 
estratègies d’actuació en el conjunt, l’Ajuntament formalitza a 7 de novembre de 2019 l'encàrrec per 
a la redacció del projecte bàsic-executiu “Projecte d’urbanització de la Creu del Tall” que ha de 
detallar quina serà l’actuació en matèria de disseny urbà i projecte d’infraestructures del carrer.  

Aquest projecte opta a una subvenció de la Diputació de Barcelona, atorgada en el marc de les 
Meses de Concertació de la Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat, que a data d'avui està en 
fase de pre-acord pendent de que l'Ajuntament aprovi l'expedient de licitació de les obres.   

MD 2 Objecte del projecte executiu 

L’objecte d’aquest projecte executiu és la definició de les característiques tècniques i constructives 
per a la renovació del carrer de la Creu del Tall de Sant Julià de Vilatorta, d’acord amb els criteris 
que s'indiquen al llarg d'aquesta memòria.  

L’obra consistirà en la pavimentació del carrer sota criteris que el vinculin al teixit antic del municipi 
i la reconversió de les escales en una rampa practicable amb pendent màxim del 12’7% i replans 
de 115 cm cada 9’40 metres. Així mateix, se substituiran les infraestructures de serveis existents per 
adaptar-se a la normativa vigent. Alhora s’implantaran noves infraestructures per tal de respondre 
a les necessitats de la societat actual. 
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Els aspectes a definir seran: 

- Pavimentació 

- Sistema de recollida d'aigües 

- Enllumenat públic  

- Xarxa separativa de clavegueram 

- Xarxa d'abastiment d'aigua potable 

- Xarxa de gas canalitzat 

- Infraestructura per al futur soterrament de la xarxa d'electricitat (BT) 

- Infraestructura per al soterrament de la xarxa de telefonia i previsió per a la instal·lació de 
fibra òptica. 

- Enjardinament 

No hi haurà elements específics de mobiliari urbà donada la poca secció del carrer. S’ha previst 
una partida per a una jardinera circular, per tal de delimitar la zona de circulació dels veïns, com 
passa al carrer del Pont del municipi. En cas que es volgués incorporar el carrer als camins escolars, 
es recomanaria instal·lar una paperera de recollida selectiva. 

Pel que fa les actuacions d'actualització de serveis i infraestructures, es faran les necessàries per 
tal d'evitar intervencions posteriors en el carrer després de la seva remodelació, d'acord amb criteris 
tècnics i de sostenibilitat econòmica. 

MD 3 Descripció de l’estat actual i condicionants 
3.1. Emplaçament i topografia 

Per tal de tenir un document base fiable sobre el qual treballar, s’ha utilitzat l’aixecament topogràfic 
detallat que l’Ajuntament va encarregar en el moment d’iniciar l’Estudi estratègic dels carrers de la 
Mercè i de la Creu del Tall (veure plànol 0.3 i seg.) on es precisen les cotes de carrer, vorera i de 
tots els margepeus d'entrada a les cases; les tapes i els registres d'instal·lacions així com elements 
de mobiliari urbà existents. 

L’àmbit d'actuació del projecte, tal com queda detallat en la documentació gràfica, té una superfície 
total de 152’57 m2, dels quals 28’68 m2 no reben actualment tractament de carrer ja que es varen 
expropiar (veure plànols 0.5 Informació d’expropiació) però no s’han incorporat materialment al 
carrer, a l’espera d’aquesta renovació. La incorporació es farà de manera parcial.  

Així doncs, aquest projecte executiu defineix els aproximadament 51 metres de carrer de la Creu 
del Tall, situat entre els carrers de la Mercè i Dr. Anglada. El seu ample actual està entre els 2’96m 
en el punt més ample, que coincideix amb l’arribada al carrer Dr. Anglada, i 1’69m en el punt més 
estret, que es troba aproximadament a la part superior de les escales. Aquest ample es veurà 
incrementat en la part superior del carrer (el tram on originalment no hi havia escales) fins arribar a 
3’50m en la zona considerada de tràfic rodat. El tram on actualment hi ha les escales també s’amplia 
i passa de 1’69m a 2’25m de secció en el punt més estret, tot i que en molts punts pot ser superior, 
d’aproximadament 3 metres.    
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El carrer es caracteritza pel seu desnivell, ja que té pràcticament 4 metres de diferència entre els 
carrers Dr. Anglada i de la Mercè. El carrer es pot distingir en dos trams. Un primer d’uns 29 ml que 
discorre entre el carrer Dr. Anglada i l’inici de les escales, que es caracteritza per tenir una pendent 
quasi inexistent (inferior a 1%) ja que la diferència d’altura és de 27cm. I un segon tram de poc més 
de 21ml, materialitzat amb una escala-rampa de graons d’uns 75cm de petja en pendent (tot i que 
puntualment n’apareix algun de més de 90cm) i una contrapetja de menys de 15cm. Aquest segon 
tram cobreix un desnivell de 3’56m, cosa que suposa una pendent mitjana de pràcticament el 17%.  

3.2. Informació sobre l’estat actual del carrer i fotografies 

La materialització del carrer també és molt diferent en els dos trams que distingim. El primer tram 
des del carrer Dr. Anglada fins a l’inici de les escales resta sense pavimentar i alguns veïns s’han 
adequat les entrades amb formigó escopit o amb diferents elements per facilitar-ne l’ús. Donat el 
seu pendent quasi inexistent, s’hi fan bassals quan plou i perd la planeïtat amb facilitat, cosa que 
incomoda tant a veïns com a vilatans que l’utilitzen per desplaçar-se a peu des del barri del Perer 
fins al centre del poble. 

El tram de les escales està acabat amb formigó in situ, ratllat manualment. Les contrapetges de les 
escales són de pedra força desgastada, i en els 50cm centrals del cantell s’hi ha practicat una 
rebaixa a 45º per facilitar la pujada amb carretons, cotxets o elements rodats. Aquest canvi en la 
part central de la contrapetja de pedra, més enllà de posar de manifest el problema de manca 
d’accessibilitat que té el carrer, no fa més que agreujar el problema perquè la falta de visibilitat i de 
senyalització pot propiciar entrebancs i caigudes. La superfície s’ha re-pavimentat en trams que 
s’han hagut d’obrir per passar canalitzacions o fer tasques de manteniment amb el mateix sistema 
original. Pel costat oest del tram d’escales els veïns van instal·lar un passamà tubular per ajudar a 
pal·liar la falta d’accessibilitat en un carrer amb una majoria de persones d’edat.  

 

Arribada del carrer de la Creu del Tall al carrer Dr. Anglada Tram superior sense pavimentar (vista Dr. Anglada – Mercè) 
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Zona d’arribada del carrer de la Creu del Tall al carrer Dr. Anglada.  Nova porta situada en el límit de la nova alineació. 

 

Actualment no es distingeixen els límits. Tram central sense pavimentar (vista Mercè - Dr. Anglada). 
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Tram central sense pavimentar i inici del tram d’escales. Entrada lateral amb desnivell. 

Tram d’escala amb rebaix en la zona central de la contrapetja. Entrada lateral amb desnivell. 

 

3.3. Informació sobre l’estat actual de les instal·lacions i xarxes de serveis 

En el mateix document topogràfic de base trobem informació sobre tapes i registres d'instal·lacions, 
que ens donen una idea inicial d’on se situen les xarxes de serveis que discorren per sota el nivell 
de carrer. Les instal·lacions aèries són a la vista i donada la seva poca complexitat es poden 
transcriure als plànols sense por a equivocar-se en aspectes rellevants. 

A més, tot i no tenir plànols sobre la situació actual del clavegueram, sabem que és una 
infraestructura molt antiga i que està donant problemes. A més, des de serveis tècnics municipals 
ens l’han descrit. 

També, s’han demanat plànols d'instal·lacions a les companyies subministradores de serveis 
(Sorea, E-Distribución, Nedgia i Telefònica) a través del Sistema Integrat de Gestió ACEFAT. Les 
dades provenen directament de les companyies, i tot i que hi ha hagut algunes mancances en la 
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documentació que hem comprovat in-situ, ena han aportat molta informació bàsica al projecte que 
es complementa amb les dades inicials i preses sobre el terreny.  

Pel que fa a l'estat actual de les infraestructures i serveis trobem: 

Xarxa de clavegueram: L‘estat actual és molt precari i manifestament infradimensionat per atendre 
les necessitats futures que pot generar el carrer. La seva obsolescència ha provocat múltiples 
problemes de funcionament sobre els quals s’ha intervingut d’una manera puntual però amb la 
impossibilitat material de fer una actuació global amb perspectiva de futur. La xarxa de clavegueram 
actual és amb sistema unitari. 

Xarxa d’abastiment d’aigua potable: Aquesta xarxa, d‘una antiguitat considerable, està 
dimensionada com si es tractés d’una derivació individual (diàmetre 63cm), per la qual cosa ens 
trobem amb un xarxa que no dóna I‘abast per al subministrament que pot arribar a demandar el 
carrer.  

La instal·lació és de PVC, i s’ha de verificar que compleixi la normativa essent PVC alimentari. La 
instal·lació està construïda en xarxa, enllaçant el carrer de la Mercè (PVC 110) amb el carrer del Dr. 
Anglada (PVC 125), de manera que quan hi ha una averia en un punt, la xarxa pot seguir funcionant 
amb relativa normalitat.  

Xarxa de gas canalitzat: No consta que hi hagi xarxa de gas al carrer, però la finca situada al C/ de 
la Mercè número 16 rep el subministrament per la seva façana lateral, on hi ha dos comptadors 
instal·lats. 

Xarxa d'electricitat: Actualment la totalitat de les instal·lacions elèctriques que donen servei als 
usuaris son aèries. La xarxa està ramificada, de manera que si hi ha una averia en un punt, queda 
completament inutilitzada. 

Xarxa de telefonia: Actualment una part de les instal·lacions de telefonia que donen servei als 
usuaris son aèries. Hi ha una caixa de derivació de Goufone col·locada en la façana de la casa 
número 4 del carrer, pel que al carrer hi arriba la fibra òptica.  

Enllumenat públic: Actualment el carrer disposa de dos bàculs de vapor de sodi a baixa pressió, 
fàcilment identificable pel color de la llum intensament ataronjat. Entre els avantatges d'aquesta font 
de llum es troba la seva eficàcia energètica superior a tota la resta de llums (excepció dels llums 
LED) . També cal destacar el seu respecte als cicles fotosintètics (no interromp els cicles de floració) 
i als animals fototaxis, ja que és bastant innòcua als mosquits que tendeixen a concentrar-se al 
voltant de fonts de llum, i per tant evita plagues. 

El principal problema que presenta la instal·lació de l’enllumenat és la falta d’homogeneïtat en la 
distribució lumínica.  

3.4. Pertinença al teixit antic 

El Projecte de regeneració urbana i renovació d’infraestructures i serveis dels carrers del nucli antic 
de Sant Julià de Vilatorta, que va realitzar el 2.014 Garraux Carrera arquitectes SCP (amb alguns 
dels socis que formen part de l’equip del present projecte), es va definir com a resposta a la 
inquietud del consistori de que la solució que es donés a l’àmbit de la Sagrera pogués estendre’s 
pel casc antic amb l’objectiu de crear, al llarg dels anys un conjunt coherent i homogeni que 
evidenciés el nucli històric del poble.  
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Així doncs, es van definir una sèrie de criteris d’intervenció en la zona més nuclear del municipi 
sense voluntat de monumentalitzar ni reeixir. Amb la intenció de permetre’n la continuïtat amb el seu 
entorn natural: teixit antic del municipi. D'aquesta manera, el projecte no quedava tancat en si 
mateix, sinó que es considerava un punt i seguit en el procés de transformació del nucli antic de 
Sant Julià.  

Amb el present projecte el que volem és agafar el testimoni d’aquelles premisses i utilitzar les que 
siguin aplicables en aquest projecte, per tal de lligar aquest espai amb un sentit de pertinença al 
traçat antic que ha de ser recognoscible. 

Si comparem les seccions, el carrer de la Creu del Tall seria similar al carrer del Pont o al del 
campanar en la seva part superior. Tot i això, al no tractar-se d’un carrer amb edificació alineada al 
vial, sempre es percebrà diferent i semblarà més ample. Pel que fa l’actual tram d’escales, és de 
secció encara més estreta que qualsevol carrer del projecte precedent. Si a més sumem l’alineació 
de l’edificació al carrer i la gran altura del carener, donat que són façanes laterals, la percepció és 
d’una estretor molt marcada.   

Això suposa centrar els recursos urbanístics, tècnics i econòmics en resoldre les singularitats amb 
que ens trobem amb els materials i estètica que ja han estat utilitzats al casc antic de Sant Julià de 
Vilatorta, alhora que fent un projecte genuí i a mida per aquest entorn peculiar. 

3.5. Condicionants generals 

En aquest carrer, que té la configuració de passatge, conviuen construccions antigues amb altres 
de contemporànies, per ser un eix de connexió entre el traçat del casc antic i un dels eixamples del 
poble. Actualment totes les edificacions s’utilitzen com a habitatge, tot i que una d’elles ha estat fins 
fa pocs anys una granja. 

Aquest carrer, de caràcter marcadament de vianants, ha de permetre teixir la xarxa de rutes a peu 
del municipi. Des del consistori s’ha pres la posició clara de que la inversió que es faci en aquesta 
intervenció a de ser inclusiva. Es vol aconseguir que sigui una ruta viable per al màxim d’usuaris 
possible, tot i que mai serà òptima com a ruta accessible, donada la pendent natural del lloc. Aquest 
objectiu ha de conviure amb la garantia d’accés dels veïns als seus garatges i habitatges. 

Fruit de l'anàlisi que es va dur a terme en l’Estudi estratègic previ, s’ha determinat una sèrie de 
condicionants generals a tenir en compte a l'hora d'afrontar el present projecte executiu: 

Accessibilitat i connectivitat. Cal potenciar la connectivitat de poble a peu i fer-la el més inclusiva 
possible: 

- Plataforma única amb prioritat vianants. 

- Pendent inferior al 12% en tot el recorregut, suprimint les escales (no s’ha pogut reduir per 
sota del 12’4% en un tram i 12’7% en els altres dos per motius tècnics i de compatibilitat 
amb el dret d’accés dels veïns). 

- Zona 20 d’accés a veïns i serveis, sense continuïtat. 

 Confort i imatge. Això implica el sentiment de comoditat, però també adaptació a les necessitats 
climàtiques, ecològiques i mediambientals: 

- Vincle estètic amb el casc antic (pertinença). 
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- Recuperació de peces de l’actual carrer (reutilització de pedra del lloc i de baranes). 

- Replans cada 10 metres en baixada (es col·loquen a 8’25m, 9’38m i 9’43m per compensar 
la pendent superior al 12%).  

- Mantenir el passamà que varen instal·lar els veïns. 

- Es col·loca una jardinera in-situ i es proposa una segona jardinera de superfície per afavorir 
el benestar dels usuaris. 

Ús i gestió: S’ha de resoldre la convivència de diferents usuaris integrant diferents col·lectius perquè 
l’espai sigui inclusiu: 

- Gent gran amb el carretó de la compra o amb problemes de mobilitat. 

- Pares en edat de criança amb cotxets o acompanyant petits (no cal donar la mà). 

- Persones que practiquen esport. 

- Camí escolar o a la zona esportiva que promogui l’autonomia de l’infant 

- Dones i col·lectius en risc d’exclusió han de sentir-se segurs amb una correcta il·luminació 
nocturna 

MD 4 Descripció i justificació de la solució adoptada 
4.1. Àmbit del projecte 

L’àmbit del projecte inclou la superfície que actualment ocupa el carrer de la Creu del Tall, a més 
d’una part la superfície que va ser administrativament expropiada de manera definitiva l’any 2.000. 
Això suposa una superfície d’intervenció de 152’57 m2. 

 

4.2. Modificacions en relació a l’expropiació 

Es redefiniran els límits de la propietat de Roser Pagespetit i Massó per adaptar-se a l’actual límit 
del vial, com a conseqüència de l’expropiació de 10’73m2 que es va dur a terme el 1.999. Això 
suposarà enretirar la tanca del jardí per ressituar-la en l’actual límit. La porta d’accés que es va 
renovar amb posterioritat a l’expropiació ja va col·locar-se dins el nou límit de la propietat. Es preveu 
una partida per a la restitució del tancament de jardí, excloent la citada porta.  

Pel que fa la propietat de Ramon Vilamala Ordeig, es definiran els límits de la propietat segons els 
següents criteris. En la part superior es respectarà un ample de 3’5 m ja que es considera d’accés 
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rodat. Aquest ample es mantindrà en els primers 3’5m de la finca. L’altre límit de la finca es definirà 
deixant una secció lliure de 2’25 m, que es el mínim necessari per al correcte pas de les 
instal·lacions i serveis del carrer. Aquests dos punts (a 3.50m en la part superior i a 2’25m en la part 
inferior) s’uniran per una recta que definirà el límit de la intervenció en vial. Segons el croquis 
següent: 

 

Això suposaria enderrocar parcialment la construcció que s’utilitza com a garatge, uns 3’82 m2 de 
cobert d’obra. Donades les característiques constructives es considera inviable un enderroc parcial 
de l’edifici ja que: 

- L’estructura de la construcció podria veure’s debilitada i s’hauria d’estintolar. 

- La porta d’entrada s’hauria de reubicar o construir-ne una de notablement més petita. 

- L’espai restant no seria útil per a la funció actual. 

- La teulada és de fibrociment i no es podria partir per risc per a la salut. 

Això significa que es retirarà per complet la teulada per els mètodes tècnics que s’ajustin a la 
legalitat. S’enderrocarà la totalitat de la construcció i es reservarà una partida per arrebossar i pintar 
la façana que queda vista així com per al tancament amb muret de dues filades de bloc i malla 
simple torsió. 

Pel que fa el cobert sobre tanca metàl·lica situat al nord del límit de la propietat amb el vial, s’ha de 
retirar en la seva totalitat, aprox. 9’95m2. La teulada és de fibrociment i s’haurà de retirar per 
mètodes tècnics específics. Està situat sobre un aterrassament que queda per sobre de la cota 
actual de carrer, que també s’haurà de retirar. Es reservarà una partida per construir un muret de 
contenció de terres en la zona que correspon a les terres que suporten la fonamentació de l’edifici, 
i es faran les operacions necessàries per no descalçar-la, o per recalçar-la de ser necessari. Es 
deixarà una sabata correguda en tot el límit del vial, excepte la mínima zona d’accés rodat. Aquesta 
previsió es farà per tal de definir el muret de contenció de terres o de límit de la parcel·la un cop 
l’obra estigui prou avançada per provar els radis de gir amb el vehicle de la família i poder definir 
millor la seva llargada idònia. Una part s’haurà de construir per tal de contenir les terres de dins la 
propietat, donada la diferència topogràfica, però la resta no ha de dificultar l’entrada amb vehicle 
privat que s’ha produït fins ara.  
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Pel que fa la propietat de Miquel Riera Folgarolas, es definiran els límits de la propietat segons 
l’actual límit de vial, com a conseqüència de l’expropiació de 4’52 m2. Això suposa retirar una part 
de la terrassa que conté l’actual muret de tancament de la propietat i les escales que hi donen 
accés. Es reservarà una partida per recalçar la paret de l’edifici que quedarà al límit del carrer i per 
a construir un muret de les característiques de l’actual i unes escales d’accés que se situaran 
parcialment en l’espai públic (fins a garantir la cota d’accés original).  

Pel que fa a la preexistència, les escales que actualment es troben dins la propietat s’adaptaran 
dins els paràmetres del projecte. També es desmuntaran les baranes i portella d’accés actual amb 
cura, ja que ambdues s’adaptaran per poder-se tornar a instal·lar en obra, a petició de la propietat 
pel valor emocional que tenen. Ambdues són de materials i estils compatibles amb l’estètica de 
casc antic i es troben en bon estat.  

4.3. Descripció general de l’actuació 

La proposta s’ha articulat a partir d’una sèrie de criteris generals que donen resposta a l’especificitat 
de l’àmbit d’actuació preservant una visió de conjunt històric del nucli antic.  

La pavimentació única i contínua marca la prioritat total del vianant. S’utilitza una peça petita per tal 
d’evitar problemes de manteniment i facilitar la reparació, a més de permetre el joc formal amb un 
únic recurs que s’adapta a les línies irregulars d’aquest entorn tan singular.  

Per tal de fer compatible la inclusió i accessibilitat que suposa la eliminació de les escales, amb la 
possibilitat de mantenir els accessos laterals a les cases que són cantoneres amb el carrer de la 
Mercè, es disposen escales en l’àmbit del carrer que permeten mantenir la cota original d’accés a 
peu.  

Seguint amb la tècnica compositiva del projecte antecedent, es col·loquen unes lloses de majors 
dimensions senyalant les entrades als edificis, que creen una certa transició entre l'espai públic del 
carrer i el privat de les cases. En el projecte que ens ocupa es decideix utilitzar la versió adaptada 
per graons d’aquestes mateixes lloses per tal de configurar les escales d’accés a les finques, ja 
que es consideren com a espais de transició entre allò públic i allò privat. A més, la millor 
executabilitat tècnica recolza la decisió.  

En la construcció d’aquestes escales s’utilitzarà en la mesura que sigui possible, la pedra 
recuperada del lloc per a conformar parcialment els murets de recolzament. En els trams en que 
s’asseguri que el muret no té funció de contenció, podrà valorar-se de ser una estructura portant 
per a les escales. L’objectiu és preservar algun rastre de herència del passat en la urbanització del 
carrer, tal i com va passar en el projecte antecedent de la Sagrera. Alhora recuperem material i 
reduïm els residus de l’obra. 

Finalment, cal remarcar que el disseny del sistema de recollida d’aigües s’ha ajustat a la doble 
necessitat d’evitar-ne l’entrada als edificis i d’aconseguir que la zona intervinguda evacuï per 
gravetat independentment dels sistema de recollida. En cas d’obturació de reixes de desguàs o 
embornals es garanteix una evacuació de l’àmbit en superfície. 

4.4. Infraestructures i xarxes de serveis 

Pel que fa als serveis i infraestructures, la proposta consisteix en l'aixecament total dels paviments 
i infraestructures existents en els carrers i la substitució dels serveis que es troben en estat precari 
i/o infradimensionats. Es proposa, la retirada dels traçats actuals en la xarxa de clavegueram i 
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abastiment d'aigua; i la substitució d'aquests per una nova xarxa redissenyada per cobrir les 
necessitats actuals i futures. També es proposa la creació d'infraestructures pel soterrament de la 
xarxa d'electricitat, d’enllumenat públic, de telefonia i la futura instal·lació de fibra òptica. També es 
vol estendre la xarxa de gas canalitzat. 

Pel que fa la senyalització de trànsit, a més de les senyals pròpies per ordenar el trànsit rodat, es 
proposa la instal·lació de panells informatius del caràcter de zona de prioritat invertida. 

Pel que fa la il·luminació dels carrers, la situació actual no dóna resposta a la percepció de seguretat 
necessària per tal que el carrer sigui inclusiu i utilitzable en igualtat de condicions pels diferents 
col·lectius ciutadans. Més enllà de la intensitat de llum, que pot ser correcta o fins i tot excessiva, 
l’objectiu que perseguim és la homogeneïtat d’aqueta. Eliminar les zones de penombra o intensitats 
variables al llarg del recorregut fa més en pro de la seguretat que no pas augmentar la intensitat 
lumínica però de manera puntual. Cal remarcar, a més, que el fet que al carrer hi hagi pocs portals, 
raconades no visibles i que sigui marcadament estret i esvelt, no ajuda a la percepció de seguretat. 

Per aquest motiu es proposa retirar les lluminàries existents i passar de dos punts de llum a quatre. 
S’aprofitarà per crear la infraestructura necessària per al soterrament total de les línies i es farà la 
transició a la tecnologia LED, que en millorarà notablement l’eficiència. A més, es pot considerar 
incorporar-hi un sistema de regulació lumínica per tal d’adaptar la intensitat de llum a l’hora del dia 
i el pas d’usuaris, en pro de l’eficiència energètica i un millor descans dels veïns. 

Tenint en compte les dificultats de col·locar una gran densitat d'instal·lacions en un entorn de 
dimensions reduïdes, s'ha intentat fer prevaldre criteris tècnics i de facilitat de manteniment, en el 
seu disseny. El projecte s’ha redactat intentant ajustar-se, per a cadascuna de les xarxes, als 
següents objectius: 

Xarxa de clavegueram 

- Disposar d‘una xarxa separativa d'aigües pluvials i aigües residuals 

- Redimensionar la xarxa d'acord amb la densitat de població previsible 

- Evitar les revingudes d’aigua quan es produeixen pluges d‘una intensitat considerable en 
un espai de temps curt. 

- Dotar a tots els usuaris actuals i futurs de la possibilitat d’efectuar la connexió del seu edifici 
de forma separativa, donant compliment a la normativa vigent. 

Xarxa d'abastiment d’aigua potable 

- Teixir un sistema en malla, de manera que els talls puntuals que es puguin produir no afectin 
els usuaris. 

- Redimensionar les canonades per poder abastir de forma correcta i continuada als abonats. 

- Substituir totes les canonades de materials inadequats i/o no admesos per la normativa 
vigent. 

Xarxa de gas canalitzat 

- Oferir servei a totes les finques del carrer, deixant realitzades les derivacions individuals. 
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- Dimensionat de les canonades amb una planificació global de la zona, tenint en compte 
tots els potencials usuaris de l'àmbit del projecte, independentment de si tenen contractat 
el servei o no. 

Soterrament de la xarxa d'electricitat (BT) 

- Disposar de la infraestructura necessària per poder efectuar el soterrament total de les línies 
al carrer. 

- Contribuir a la neteja visual de l'entorn mitjançant la supressió total de les línies aèries. 

- Evitar demolicions en zones ja urbanitzades amb motiu del soterrament de línies existents o 
be per la implantació de noves línies de distribució. 

Infraestructura per al soterrament de la xarxa de distribució de telefonia i previsió per a la instal·lació 
de fibra òptica 

- Soterrament de tota la xarxa de distribució de telefonia (cablejat principal, cables coaxials, 
etc.). 

- Soterrament de tota la xarxa de dispersió de telefonia (xarxa secundària d'alimentació als 
abonats). 

- Disposar de la infraestructura necessària per poder fer I‘estesa dels nous cablejats de fibra 
òptica i altres tecnologies de nova implantació sense que hagi de passar per les façanes 
dels edificis. 

- Eliminar el cablejat que passa per les façanes dels edificis. 

- Enllaçar la infraestructura dels carrers de la Mercè i del Dr. Anglada  

Enllumenat públic 

- Contribuir al dret igualitari de la utilització del carrer millorant la percepció de seguretat. 

- Contribuir a la neteja visual de l'entorn mitjançant la supressió total de les travesses aèries. 

- Facilitar la "neteja" de façanes en quant a instal·lacions que suporta, de manera que estiguin 
més "endreçades". 

- Optar per noves tecnologies i la màxima eficiència energètica. 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC1 Demolicions i moviments de terra 
1.1.  Demolicions 

La proposta preveu la retirada total dels paviments existents. 

També inclou la demolició dels aterrassaments al costat est del carrer. La pedra natural que en 
conforma el muret es retirarà, transportarà i aplegarà per a la seva posterior col·locació en els murets 
dels nous murets i/o escales. 

Els treballs a realitzar són: 

- Demolició del paviment de formigó. 

- Demolició de murets i reixes al costat est del carrer (zona expropiació). 

- Demolició d’edificacions aïllades. 

- Demolició de mur de contenció en pedra. 

- Demolició dels elements de sanejament actuals. 

- Retirada de material amb contingut d’amiant. 

- Desmuntatge d’elemets metàl·lics a recuperar. 

- Càrrega i transport de runes a centre de gestió autoritzat. 

Per altra banda, es realitzarà la demolició dels serveis existents. En aquest punt es contempla la 
demolició de paviments que es troben situats fora de l'àmbit del projecte pròpiament dit però que, 
per motius tècnics, hi ha la necessitat de connectar a les infraestructures corresponents en uns 
punts concrets, els quals són externs. Els treballs a realitzar són: 

- Tall del paviment amb disc, a cada costat de la rasa. 

- Demolició del paviment que, segons la zona, pot ser formigó, aglomerat asfàltic, panots, 
etc. Demolició de paviment de llambordí i panot. 

- Demolició de vorades. 

- Càrrega i transport de runes a centre de gestió autoritzat. 

1.2. Moviments de terra 

En aquest apartat s'inclou l'excavació de rases per serveis: sanejament, xarxes i enllumenat públic. 
També contempla l'excavació prèvia de la caixa de paviment i les modificacions topogràfiques 
necessàries per a la regularització de pendents del sector. El projecte varia notablement la 
topografia per tal d’aconseguir la màxima accessibilitat possible. Els treballs a realitzar són: 

- Excavació de caixa de paviments i ajustos topogràfics. 

- Excavació de rases amb mitjans manuals o mecànics. 

- Càrrega i transport de terres a centre de gestió autoritzat. 
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- Rebliment de rases un cop muntada la instal·lació corresponent. 

MC2 Paviments 

Els paviments es realitzaran principalment amb peces de formigó prefabricat a un sol nivell. 
L’evacuació de les aigües es durà a terme de manera paral·lela a la direcció del carrer. La secció 
transversal no contemplarà pendents, tenint tot el pendent en la secció longitudinal. Recollint les 
aigües pluvials amb dues reixes interceptores, una abans de la rampa i una al arribar a la cruïlla 
amb el carrer de la Mercè. 

S’utilitzaran solucions diferenciades al carrer (llambordí) i als accessos a les cases (llosa i llosa 
Super-step, en graons). S'han establert les cotes principals de paviment acabat i els eixos de 
pavimentació segons es grafia en el plànol “1.1 Plànol general de la proposta”. 

Pot donar-se que es requereixi la reconstrucció parcial de la vorera del carrer Dr. Anglada, si s’hi 
han de practicar rases per al pas d’instal·lacions. Una part és de panot, però la zona rodada és de 
llambordí. S’opta per no restituir el llambordí original, sinó per estendre el material del carrer fins al 
gual d’accés, tot i ser fora de la zona d’intervenció. Es preveu una partida en els amidaments. 

2.1. Pavimentació petita en la totalitat del carrer 

En aquest tram es preveu la circulació puntual de vehicles per accés als garatges i es podria donar 
la circulació de vehicles de serveis o manteniment, cosa que suposa que habitualment tenim un 
tipus de via V5 i d’explanada E2. De totes maneres nosaltres optem per pavimentar per la situació 
més desfavorable, ja que poden arribar a passar vehicles pesats, aplicant una solució més universal 
que respondria a un tipus de via V2 i d’explanada E2.  

La superfície del carrer s’executarà amb llambordins tipus Tegula de 10x10x8 cm, sense bisellar i 
d'acabat envellit de cantells desgastats de color 'marfil' de Breinco o equivalent, col·locats a 
trencajunts. Mentre que les entrades als edificis quedaran definides amb lloses tipus Vulcano de 
60x40x8 cm, sense bisell amb acabat llis i cantells arestats amb separadors de 3mm incorporats, 
de color 'marfil' de Breinco o equivalent col·locades en la seva dimensió menor (veure plànols de  
plantes detallades 2.1, 2.2 i 2.3 ). 

La caixa de paviment es constituirà a partir de l'esplanada repassada i piconada, una sub-base de 
tot-ú artificial de 20 cm, una base de formigó M-25/B/20/IIa i de 17 a 20 cm d'alçària, un llit fresc de 
3 cm d'un conglomerant d'adhesió mineral d'alta resistència tipus Tack Eco de Kerakoll o equivalent 
i els llambordins amb el seu corresponent rejuntat amb junta de 10 mm per al llambordí i 5 mm per 
a la llosa. 

S’utilitzarà la mateixa solució de peça petita color “marfil” de Breinco o equivalent, amb caixa de 
paviments adaptada a les pendents, en la zona de la rampa. 

2.2. Pavimentació de gran format pels accessos 

Es pavimentaran com a espai de transició les entrades a les cases a nivell de carrer, tal i com es 
dóna al nucli antic. Aquesta pavimentació es farà amb una fila de peces que sobrepassarà en, com 
a mínim, 10 cm els brancals de l’entrada. Aquest tipus de pavimentació es farà amb lloses 
prefabricades tipus Vulcano-Zehn de 60x40x10 cm, sense bisell, amb acabat llis i cantells arestats 
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amb separadors de 3mm incorporats, de color 'marfil' de Breinco o equivalent , col·locades a 
trencajunts amb junta de 5 mm.  

Es pavimentaran els accessos amb escales com a espais de transició amb una solució similar a 
la de l’entrada als portals, amb llosa de Formigó 60x40 cm i 15 cm de gruix tipus SUPERSTEP, 
sense bisellar, acabat llis i cantells arestats amb separadors de 3mm incorporats, de color 'marfil' 
de la casa Breinco o equivalent, col·locades amb junta de 5 mm. Aquestes peces tenen el cantell 
de 15 cm acabat per anar vist per tal de poder fer els graons. Els replans podran pavimentar-se 
amb la peça estàndar. 

No es constituirà una caixa de paviment pròpiament, ja que l’estructura de l’escala serà construïda 
de nou. Un cop construït el muret fonamentat, s’omplirà l’espai entre aquest i el límit de l’edificació 
existent amb reblert de terres provinents de l’excavació. Es compactaran i es constituirà una sub-
base repassada i piconada, una base de formigó HM-25/B/20/IIa i de 15 a 20 cm d'alçària, un llit 
fresc de 3 cm d'un conglomerant d'adhesió mineral d'alta resistència tipus Tack Eco de Kerakoll o 
equivalent i les lloses o lloses superstep amb el seu corresponent rejuntat amb junta de 3 a 5 mm. 

2.3. Enjardinament  

Es construirà in-situ una jardinera de superfície adjunta a l’accés a can Sardà. S’impermeabilitzarà 
la façana amb una làmina asfàltica un metre per sota de la cota de carrer (o la totalitat de l’excavació 
feta, si és superior)i fins a 15 cm per sobre del nivell de terra previst. La totalitat de la cavitat es 
protegirà amb làmina geotèxtil. Els primers 40 cm s’ompliran amb graves que permetin un correcte 
drenatge de l’aigua i la resta s’omplirà amb terra vegetal. 

El cantell es realitzarà amb peces tipus Vulcano de 40x60x10cm, sense bisellar i d'acabat envellit 
de cantells desgastats de color 'marfil' de Breinco o, peces de 8 a 10 cm de cantell, equivalents. 

També es preveu una jardinera de superfície per tal de delimitar la zona de circulació de vehicles. 

Es recomana plantar-hi planta o arbustiva de petita dimensió per aconseguir que es desenvolupin 
amb tota la seva esplendor. A l’hora de prescriure arbusts i plantes de jardí s’han seguit les 
recomanacions recollides en la “Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà” publicada per la 
Diputació de Barcelona a març de 2015. S’ha tingut en compte que les plantes seleccionades fossin 
adaptables a la zona, resistents a les glaçades, a la calor, a la sequera, de consum hídric molt baix, 
fossin autòctones, no al·lèrgenes, tòxiques o irritants, i tinguessin altures i colors variats. 

MC3 Drenatge superficial i tapes de registre 

Es resol la totalitat de l’àrea amb un únic tipus de drenatge donada la seva escassa superfície, amb 
la voluntat de reduir la complexitat de les solucions adoptades. Apareixeran 2 punts de recollida 
d’aigua per resoldre les dues situacions diferents que trobem. Per un costat assegurem que el la 
zona superior no s’hi acumula l’aigua amb una reixa en la part on es produeix el canvi de pendent 
del carrer. Per altra banda, l’objectiu en la zona de la rampa és que l’aigua d’escorrentia de la 
superfície de la rampa no arribi al carrer de la Mercè amb la velocitat que adquireix al llarg de la 
superfície inclinada. Per això es col·loca el mateix tipus de reixa en la part inferior de la rampa, a 
certa distància de la cantonada del carrer, per evitar conflictes compositius. 

Tant en el punt alt de la rampa com en el baix es col·loca una reixa transversal a tota la secció de 
carrer, feta a mida i acabada amb peces tipus Tegula de 10x20x8 cm, sense bisellar i d'acabat 
envellit de cantells desgastats de color 'marfil' de Breinco o equivalent. Les peces van muntades 
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amb màstic sobre un bastiment de 25 cm de llum de perfil d’acer laminat A737‐B (S-235JR) L-
90x50mm galvanitzat en calent i separadors de perfil d’acer laminat de 6mm cada 11’50 
cm soldats verticalment.  

Aquest bastiment es realitzarà amb una tapa metàl·lica registrable a cada extrem. Les peces de 
formigó prefabricat es muntaran amb màstic. La reixa a mida anirà col·locada sobre canal 
prefabricada de formigó compatible amb bastiment galvanitzat o sistema equivalent. La canal es 
connectarà amb el sistema de sanejament de pluvials per la seva part central a través d’un registre 
sifònic estàndard amb tapa pavimentable. El sistema es detalla en el plànol 2.3, ha de poder 
registrar-se per fer-ne un correcte manteniment. 

MC4 Instal·lacions i xarxes de serveis 
4.1. Sanejament 

Es tracta de construir una nova xarxa de clavegueram mitjançant un sistema separatiu, format en la 
totalitat del traçat per dos tubs PVC formigonats de Ø 300 nominal, els quals disposaran d'uns pous 
de registre en cada punt singular de la xarxa: canvis de direcció, cruïlles, incorporació d'altres 
clavegueres, etc. Tots aquests pous vénen grafiats als plànols corresponents (veure plànol 4.8 i 4.9, 
planta i secció de sistema de sanejament). 

En aquesta xarxa s'hi connectaran els ramals particulars de desguàs de totes les edificacions i/o 
parcel·les que hi hagi en el sector, a raó d'un tub de PVC Ø 200 per aigües residuals. La connexió 
de baixants provinents de teulades i terrasses, així com connexions de pluvials que siguin de nova 
construcció, es faran amb tub de PVC Ø 200. Les connexions dels ramals es faran mitjançant 
accessoris normalitzats (no s'admet la connexió per penetració directa).  

També s'hi connectaran els desaigües de la recollida d'aigües pluvials del sistema de recollida 
d’aigües propi del carrer amb un tub de PVC Ø160, amb accessoris normalitzats.  

La nova xarxa de sanejament d’aigües residuals enllaçarà amb l’existent en els carrers de la Mercè 
i del Dr. Anglada. La nova xarxa de sanejament de pluvials es connectarà a la xarxa unitària existent 
del carrer de la Mercè, que està previst que es renovi a mig termini incorporant una nova canalització 
de pluvials. Per la part superior, acabarà en un pou a la vorera del carrer Dr. Anglada . 

Donat el gran desnivell entre els extrems del carrer, es faran pous amb ressalt per aconseguir 
pendents inferiors al 5% en les canalitzacions, amb l’objectiu d’evitar grans excavacions en la part 
central del carrer. 

En la totalitat de la instal·lació, els conductes de la xarxa de pluvials seran de PVC color gris, mentre 
els de la xarxa de residuals seran de PVC color teula. 

4.2. Energia elèctrica (baixa Tensió) 

Es construiran conductes formigonats per poder soterrar la infraestructura en tot el sector. Aquests 
conductes estaran formats per dos tubs corrugats de polietilè de Ø160 mm.  

La intervenció començarà fora del límit de projecte, a la vorera sud del carrer Dr. Anglada, on es 
soterrarà la línia aèria del carrer per situar una travessa que arribi fins al carrer de la Creu del Tall. 
La travessa serà amb 4 tubs formigonats de PE corrugat Ø160 mm, per tal de no esgotar la seva 
capacitat en aquest projecte.  



Juny 2020 22  

 

Al número 4 del carrer s’arribarà també amb 4 tubs i s’instal·larà o adequarà la instal·lació particular 
existent per a servir a més d’un habitatge.  

Al número 2 del carrer es deixarà una travessa de 2 tubs de PE Ø160 mm i es deixarà un tub 
d’entrada i un de sortida a façana com a previsió de derivació, ja que actualment no hi ha servei. 

Els números 3 i 5, al situar-se les edificacions a certa distància del carrer, requeriran de conversions 
aèreo-subterrànies que elevin el cablejat fins l’actual punt d’entrada a l’edificació per poder enllaçar 
amb la instal·lació particular. Sempre després d’oferir als veïns la opció de re-cablejar la seva 
instal·lació privada pel subsol, a cost seu.  

La xarxa de BT no travessa fins al carrer de la Mercè, ja que la Companyia elèctrica descarta el seu 
cablejat total per motius de seguretat i manca de nous abonats. Les finques 16 i 18 del carrer de la 
Mercè s’alimenten per façana en el propi carrer. En cas de necessitar pericons de registre, seran 
pavimentables si es troben dins l’àmbit i de fosa si es troben fora. 

A més, es disposarà una canalització subterrània a la cruïlla entre el carrer de la Creu del Tall i el de 
la Mercè per tal d’eliminar les travesses aèries en aquest punt, amb una conversió aèria-subterrània 
mitjançant un tub d'acer galvanitzat de Ø 110 mm en cada extrem. 

Per la seva part, la companyia titular de la instal·lació redistribuirà les línies elèctriques fins a les 
derivacions individuals actualment hi trobem (veure plànol 4.5). 

 
4.3. Telecomunicacions 

La intervenció començarà fora del límit de projecte, a la vorera sud del carrer Dr. Anglada, on es 
soterrarà la línia aèria del carrer per situar una travessa que arribi fins al carrer de la Creu del Tall. 
La travessa serà amb 6 tubs formigonats de PVC Ø63 mm, per tal de donar servei a futures 
conversions.  

Els conductes d’aquesta nova infraestructura enllaçaran la cambra subterrània existent al carrer Dr. 
Anglada amb un nou pedestal per a armari de telecomunicacions amb arqueta de registre amb una 
travessa de 4 tubs PVC Ø 63 mm. Des d’aquest pedestal s’iniciarà l’estesa de la infraestructura a 
través de carrer. Es renovarà totalment la xarxa de dispersió de telefonia mitjançant la construcció 
d'un prisme de formigó en el que s’hi disposaran 4 tubs de polietilè corrugat de Ø 63 mm, doble 
capa i dau de recobriment de 25x25cm en base a dos, excepte en el tram més proper a les escales 
d’accés lateral a can Riera on es disposaran en base a un, donat el poc ample del carrer. Aquesta 
infraestructura enllaçarà l’existent al carrer de la Mercè, amb l’existent al carrer Dr. Anglada.  

Es col·locaran 3 caixes derivacions individuals pavimentables. La primera, davant el número 4, dona 
servei a aquesta mateixa finca. La segona, davant el número 2, donarà servei als números 2, 3 i 5 
del carrer. Els números 3 i 5 requeriran d’una conversió aèria-subterrània per poder enllaçar a la 
instal·lació actual, o bé que els veïns disposin l’entrada de telecomunicacions en planta baixa. A la 
finca número 2 actualment no hi ha servei, tot i això es deixarà a punt un tub per a cablejar arran de 
façana. La tercera caixa de derivacions individuals es deixarà en el darrer tram del carrer entre can 
Riera i can Sardà ja que es troben en la mateixa situació: actualment tenen servei per la façana del 
carrer de la Mercè, però es deixarà un tub a punt per a cablejar arran de la façana.    

A més, es disposarà una canalització subterrània de 4 tubs PVC Ø 63 mm a la cruïlla entre el carrer 
de la Creu del Tall i el de la Mercè per tal d’eliminar les travesses aèries en aquest punt, amb una 
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conversió aèria-subterrània mitjançant un tub d'acer inoxidable de Ø 54 mm de diàmetre exterior en 
cada extrem. 

Les companyies distribuïdores, un cop finalitzada tota la infraestructura, estendrà les noves línies 
de dispersió fins a cada abonat. A partir d'aquí, es podrà eliminar la totalitat del cablejat telefònic 
aeri (veure plànol 4.7). 

 

4.4. Enllumenat 

Aprofitant que es porten a terme les obres de superfície i que s'haurà d'aixecar tot el paviment, s'ha 
pres la decisió de soterrar totalment la instal·lació de cablejat d'enllumenat públic. El procediment 
constructiu serà el següent: 

- Col·locació d'un conducte de PE corrugat de doble capa de Ø 90 mm formigonat amb 
prisma de 25 cm. 

- Estesa de cable de coure nu, de secció 35 mm2, per la creació de la xarxa de terra. 

- Col·locació de muntants verticals grapats per les façanes (preferiblement per les mitgeres) 
formats per un tub metàl·lic galvanitzat de Ø 40 mm. 

- Col·locació de piquetes de connexió a terra a cada muntant de punt de llum. 

- Connexió de les piquetes de terra al cable de coure nu i al muntant metàl·lic. 

- Instal·lació del conductor elèctric, tipus 1000 V, de secció 4x6 mm2 fins les caixes de 
fusibles. 

- Instal·lació del conductor elèctric, de secció 2,5 mm2 des de les caixes de fusibles fins les 
lluminàries. 

Segons hem explicat, l’àmbit requereix de més punts de llum per arribar a una sensació de seguretat 
òptima. Donat que s’han de desmuntar les actuals llumeners i que les lluminàries no compleixen 
amb els estàndards desitjables actuals, es proposa instal·lar lluminàries noves muntades amb un 
braç sobre façana.  

Es tracta de la lluminària APMSL Milan S LED 15 w o equivalent amb driver multinivell de 5 graons, 
protector sobretensió  20kA, de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb  mòduls 
LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 109000 
h, aïllament elèctric classe I, amb accessori de fixació i connexió a la xarxa. La lluminària anirà 
muntada a 4’5 metres, fent-se la conversió aèria-subterrània a través d’un tub d’acer galvanitzat de 
Ø 54 mm de diàmetre exterior.  

L’altura de muntatge òptima és entre 3 i 6 metres, muntant-se preferiblement a 4’5m d’altura sobre 
braç mural per fixar a paret o façana. En el cas de la que va fixada al número 2, es col·locarà sobre 
un muntant o columna de planxa d’acer galvanitzat, ja que l’altura de l’edificació és inferior a la 
prescrita de muntatge. El sistema és compatible amb els sistemes de regulació i programació, per 
a una millor eficiència energètica. 

Un tram de la canalització passa per sota les escales d’accés lateral a can Sardà. Per tal de poder 
mantenir i registrar aquest tram, es disposarà un pericó de registre uns metres abans i just després 
d’aquest punt. 
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A més, es disposarà una canalització subterrània a la cruïlla entre el carrer de la Creu del Tall i el de 
la Mercè per tal d’eliminar les travesses aèries en aquest punt, amb una conversió aèria-subterrània 
mitjançant un tub d'acer inoxidable de Ø 54 mm de diàmetre exterior en cada extrem i un pericó de 
registre al peu de cada conversió. 

Un cop feta la nova instal·lació, es retirarà tot el cablejat que actualment passa per les façanes, es 
desmuntaran les lluminàries anteriors i es legalitzarà la modificació. 

 
4.5. Aigua potable 

Aquesta instal·lació se substituirà totalment entre les vàlvules que hi ha al carrer Dr. Anglada i la del 
carrer de la Mercè, que també es reemplaçaran. La instal·lació ha de quedar mallada. S'instal·laran 
canonades de polietilè d’alta densitat, segons norma UNE-EN 1220, tipus PE-100 de  DN Ø 125 
mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, amb maniguet electrosoldable de polietilè cada 
24 m, formigonat.  

S’instal·larà una vàlvula de descàrrega en el punt més baix del carrer, en la confluència amb el carrer 
de la Mercè, amb anterioritat a la vàlvula oberta. La instal·lació quedarà protegida per una cinta 
avisadora per enterrar de color blau, d'amplada 20 cm, amb el missatge “Atenció aigua potable”, 
col·locada a fons de rasa. Les escomeses existents (DIa-1, DIa-4, DIa-5 i Dia-6 en el plànol 4.6 de 
la documentació gràcica) es renovaran si cal. En la finca núm. 2 es deixarà la previsió d’una 
escomesa (Dia-3) dins una caixeta metàl·lica en façana. I a la finca núm. 5 es canviarà la posició de 
l’escomesa del carrer Dr. Anglada al carrer de la Creu del Tall,  pel que es deixarà també una 
previsió d’escomesa si el canvi no pot ser simultani. Les escomeses es realitzaran amb tub de 
PE100 Ø32mm. 

El procediment de muntatge serà el següent: 

- Formació de "llit" mitjançant l'estesa d'una capa de sorra al fons de la rasa. 

- Muntatge de les canonades i els accessoris corresponents (claus de pas, seccionadors, 
ventoses, etc.). Mantenint distància de 20 cm fins al següent tub (gas). 

- En cas de no poder assegurar aquesta distància, col·locació de peça ceràmica massissa 
entre aquesta instal·lació i la de gas. 

- Formigonat de tub o tubs amb prisma de mínim 30x20 cm (no es preveu formigonar els 
tubs). 

- Col·locació de làmina senyalitzadora de material plàstic. 

- Finalització del rebliment de la rasa en la seva totalitat. 

Es necessitarà una instal·lació provisional d’obra per seguir donant servei als abonats durant les 
obres. 

4.6. Gas natural 

El projecte preveu ampliar la xarxa de gas al carrer de la Creu del Tall des de l’existent al carrer de 
Dr. Anglada. Es farà arribar fins a les escomeses de gas de la finca del carrer de la Mercè núm. 16 
que s’alimenten per la façana lateral del carrer de la Creu del Tall amb un tub procedent de l’estesa 
del carrer de la Mercè. S'instal·larà una canonada de polietilè tipus PE-100 de Ø40 mm de color 
negre amb 4 franges grogues. Es deixarà una escomesa subterrània PE-100 de Ø40 mm preparada 
per als números 2, 3, 4 i 5 del carrer dins una caixeta metàl·lica a façana.  
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Els dos comptadors en funcionament al lateral de can Sardà es connectaran amb el nou ramal, ja 
que la instal·lació que deriva del carrer de la Mercè quedarà al descobert a causa dels canvis de 
cota del carrer. El ramal des del carrer de la Mercè es retirarà i es podrà registrar el seu final a través 
d’un pericó situat fora del límit de projecte. El procediment de muntatge serà el següent: 

- Formació de "llit" mitjançant l'estesa d'una capa de sorra al fons de la rasa. 

- Muntatge de les canonades i els accessoris corresponents (claus de pas, seccionadors, 
ventoses, etc.). Mantenint distància de 20 cm fins al següent tub (aigua). 

- En cas de no poder assegurar aquesta distància, col·locació de peça ceràmica massissa 
entre aquesta instal·lació i la d’aigua. 

- Formigonat de tub o tubs amb prisma de mínim 30x20 cm no es preveu formigonar els tubs). 

- Col·locació de làmina senyalitzadora de material plàstic. 

- Finalització del rebliment de la rasa en la seva totalitat. 

La instal·lació quedarà protegida per una cinta avisadora que es col·locarà a uns 20-30 cm per 
sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. Sempre que sigui possible, la xarxa de gas 
es muntarà paral·lelament a la xarxa d'aigua potable, respectant en tot cas les distàncies de 
protecció que marca la normativa vigent. 

4.7. Senyalització 

S’instal·laran diverses plaques informatives per a senyals de trànsit, d’alumini anoditzat fixades 
mecànicament al suport, que serà un tub d’alumini extruït de 76mm de diàmetre. En les senyals 
aprofitables en que el suport no sigui d’alumini, s’aprofitarà la senyal i el suport serà nou. 
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MC5 Normativa vigent aplicable al projecte 

Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades les següents 
normatives tècniques en l’àmbit d’urbanització: 

5.1. General 

Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012) 

Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. (DOGC 24/7/2006) 

Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis. (DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
  

Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los 
bomberos (BOE 28/03/2006)  

Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004) 

Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

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) 

Real Decreto 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) 

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  
(BOE 11/03/2010)  

Llei 9/2003, de la mobilitat (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 

 
5.2. Vialitat 

Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003) 
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Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003) 

Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, de la Instrucción de 
Carreteras. (BOE 04/03/2016) 

Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de la Instrucción 
de Carreteras. (BOE 10/03/2016) 

UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. 

Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras.” (BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002) 

5.3. Genèric d’instal·lacions urbanes 

Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 
de 25/09/1992) 

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que 
afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002)  

Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  

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

5.4. Xarxes de proveïment d’aigua potable 

Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. (BOE 06/06/2003) 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya. (DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

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

Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. (BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

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

Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” (BOE 14/12/1993) - Hidrants d’incendi - 

5.5. 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 30/12/1995) 

Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986) 

 
5.6. Xarxes de distribució de gas canalitzat 

Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones complementarias”: (BOE 04/09/2006)  

- ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

- ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 

Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” 
(BOE 06/12/1974) 

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” (BOE 
21/11/1973) 

modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 
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5.7. Xarxes de distribució d’energia elèctrica 

General 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (BOE 27/12/2013) 

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 
13/03/2001) 

5.8. Alta Tensió 

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”. (BOE 19/03/2008) 
modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. (BOE 09/06/2014)  

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 
22/02/2007). 

- NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

- NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

5.9. Baixa Tensió 

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

- ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

- ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

- ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

- ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

- ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», 
del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. (BOE núm. 316 
31/12/2014)  

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 22/02/2007) 

- NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 



Juny 2020 30  

 

- NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

5.10. Centres de Transformació 

Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”. (BOE 09/06/2014) 

Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación”. (BOE 01/08/1984) 

Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE 
26/06/1984) 

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 22/02/2007) 

- NTP – CT  Centres de transformació en edificis 

- NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

5.11. 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 19/11/2008) 

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. (DOGC núm. 
3407 de 12/06/2001) 

Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. (DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

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

Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

5.12. Xarxes de telecomunicacions 

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. (BOE 10/05/2015) 

 

... així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que 
puguin resultar afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 

A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la 
Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. També es 
respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, concretament per: 
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Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de “Promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 
de 13 de juliol. 

Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya 
de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat (DOGC núm. 2043 de 28 
d’abril de 1995) 

Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 

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

Pel que respecta a la Seguretat i Salut els serà d’aplicació el que es disposa al DOCUMENT “III. 
Estudi bàsic de seguretat i salut a les obres de construcció” d’aquest projecte. 
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MC6 Estudi de gestió de residus 
6.1. Identificació de l'edifici i la normativa 

 
Obra: Projecte d’urbanització del carrer de la Creu del Tall 

Situació: Entre nucli antic i zona E 

Municipi : Sant Julià de Vilatorta Comarca : Osona 

Per a enderroc, reforma, rehabilitació i ampliació                                                     

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

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

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 

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

 

6.2. Avaluació i característiques dels residus 
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6.3. Inventari de residus perillosos 
 

 

6.4. Minimització 
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6.5.  Gestió a obra 
 

 

 
6.6. Gestió fora d'obra  
 
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà 

fora de l'obra un gestor autoritzat - 
 

 

  

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -  
  

Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la construcció si       

 

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

Tipus residu Gestor  Adreça  codi del gestor 

Formigó, peces de formigó i restes de 
beurades o rejuntats 

Masoveria Can Baixes FCA. CALVARIA, 08506 CALLDETENES E-1065.08 

Multiproducte (paper, cartró, plàstic i 
embalatges) 

Consorci per a la gestió de 
Resídus Urbans d'Osona 

POL. IND. AMPL.PARC ACTIV.ECON – RONDA 
NORD DE VIC, B-523, 08500 VIC E-1018.07 
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Amiant 
ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, SA CAN PALÀ S/N, 08719 CASTELLOLÍ E-01.89 

 

6.7. Pressupost 
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6.8. Documentació gràfica.  Instal·lacions previstes: tipus i dimensions de contenidors 
de residus 

 

 

6.9. Plec de condicions tècniques 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, 
s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la 
Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra 
dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per 
la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat. 

 

6.10. Dipòsit segons Decreto 210/2018 

 

MC7 Justificació de preus 
7.1. Fórmula de revisió de preus 

En el DOCUMENT “V. Pressupost” es relacionen els elements simples i la descomposició de 
cadascuna de les partides d’obra que s’han d’utilitzat en el projecte. 

Els preus corresponents els elements simples, mà d’obra, materials i maquinària s’han obtingut 
principalment de les bases de preus de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, de 
l’aplicació dels convenis laborals vigents i directament de les llistes de preus de subministradors i 
instal·ladors, tot i considerant les condicions particulars de l’obra. 

7.2. Resum del pressupost 

El pressupost d’execució per contracte, inclòs I.V.A., de les obres contingudes en el present 
projecte d’urbanització ascendeix a la quantitat 155.345’80€ (cent cinquanta-cinc mil tres-cents 
quaranta-cinc euros amb vuitanta cèntims). 

7.3. Classificació del contractista 
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En compliment d’allò previst al Reglament General de Contractació de l’Estat (Decret 3410/75 de 
25 de novembre) s’inclou a continuació la proposta de classificació del Contractista que opti a 
l’adjudicació del present contracte d’obres, conforme a tot allò disposat a l’Article 293 del mateix. 

El Reglament indica que per a la determinació de la classificació a exigir s’aplicarà les normes que 
es trobin vigents. És d’aplicació el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, B.O.E n 257, de 26 d’Octubre 
de 2001). 

La proposta de classificació del contractista és la següent: 

Per a l’obra de vials: 

Grup A; 

Subgrups: 1 i 2 

Categoria: B 

Grup G; 

 Subgrups: 6 

 Categoria: B 

Per a l’obra d’infraestructures 

Grup E;  

Subgrup: 1 

categoria: B 

Grup I;  

Subgrup: 1, 6 i 7 

categoria: B 

 
7.4. Termini d’execució de les obres 

Les obres contingudes en el present projecte d’urbanització tindran una durada de CINC (5) 
MESOS, llevat d’indicació en contra del Plec de Clàusules Particulars Administratives. L’execució 
de les diferents unitats d’obra s’adaptarà a allò disposat en el Plec de Condicions. 

 

Mònica Carrera Ahis 

 

 

 

 

Sant Julià de Vilatorta, a 15 de juny de 2.020 
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ANNEX: ESTUDI LUMÍNIC  

Del Departament Tècnic de Novatilu 
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DOCUMENT II. PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 
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II. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

PC1 DISPOSICIONS GENERALS 

 
1.1. Naturalesa i objecte del Plec General 

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres 
fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, 
segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al 
Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a 
l'acompliment del contracte d'obra. 

1.2. Documentació del Contracte d'Obra 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si 
és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 
escala. 

PC2 CONDICIONS FACULTATIVES 
2.1. Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 

L'Arquitecte Director 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
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c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 
resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin 
per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb 
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de 
la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra.  

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les 
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, 
el control de qualitat i econòmic de les obres. 

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb 
l'Arquitecte i amb el Constructor. 

d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el 
treball, controlant-ne la seva correcta execució. 

e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les 
regles de bona construcció. 

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de 
control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 
constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà 
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es 
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 

g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 

h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 

El Constructor 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
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b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra.. 

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, 
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les 
garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi 
practiquin. 

g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment de la seva comesa. 

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

2.2. Epígraf 2: Obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

Verificació dels documents del projecte 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, 
sol·licitarà els aclariments pertinents. 

Pla de Seguretat i Salut 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut 
o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de 
l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser 
necessària la designació de coordinador. 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin 
a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 
subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment 
de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
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Oficina a l'obra 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, 
on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 

- La Llicència d'obres. 

- El Llibre d'Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en 
poder de la Direcció Facultativa. 

Representació del Contractista 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat 
seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per 
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, 
segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 
s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les 
obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

Presència del Constructor en l'obra 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en 
les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements 
que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de 
amidaments i liquidacions. 
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Treballs no estipulats expressament 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció 
i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els 
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més 
d'un 10 per 100. 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint 
amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que 
rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 
interpretació i execució del projecte. 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant 
la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de 
Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual 
podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest 
tipus de reclamacions. 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

Faltes del personal 
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Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir 
el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense 
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

2.3. Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans 
auxiliars 

Camins i accessos 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu 
tancament o tanques. 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

Replanteig 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es 
consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada 
aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà 
de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 
l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

Ordre dels treballs 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte 
aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient 
variar. 

Facilitat per a altres Contractistes 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els 
altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes. 
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En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, 
no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant 
es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció 
de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

Pròrroga per causa de força major 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ 
informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte 
la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en 
els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas 
en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

Condicions generals d'execució dels treballs 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la 
Direcció Facultativa i per escrit, lliurin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, 
dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Obres ocultes 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, 
se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents 
s'estendran per triplicat i se'n lliuraran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al 
Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els 
amidaments. 

Treballs defectuosos 
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Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun 
dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva 
mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li 
exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni 
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que 
sempre s'entendran lliurades i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti 
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no 
reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop 
finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a 
càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

Vicis ocults 

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de 
vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans 
de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els 
treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les 
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, 
en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions 
Tècniques preceptuï una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar 
a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en 
la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de 
cadascun. Presentació de mostres 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 

Materials no utilitzables 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en 
el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 
utilitzables en l'obra. 
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Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra. Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra 
quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor 
la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

Materials i aparells defectuosos 

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita 
en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de 
prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu 
objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor 
de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin 
en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri 
de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor 
prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

Despeses ocasionades per proves i assaigs 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, 
per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor 
(art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

Neteja de les obres 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 
ofereixi bon aspecte. 

Obres sense prescripcions 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del 
Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa 
de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

2.4. Epígraf 4: Recepcions d'edificis i obres annexes 

De les recepcions provisionals 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
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Practicat un detingut reconeixement de les obres, es lliurarà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si 
les obres es trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa lliuraran el Certificat corresponent de final 
d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a 
subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 

Documentació final d'obra 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 
d'abril. 

Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic al seu amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu 
representant. Es lliurarà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la 
seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança. 

Termini de garantia 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 

Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en 
les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

De la recepció definitiva 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en 
igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà 
l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació 
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normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-
li per vicis de construcció. 

Pròrroga del termini de garantia 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte - Director marcarà al Constructor 
els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests 
terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini 
que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., 
a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser 
recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l'article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els 
articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

PC 3 PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES 
3.1. Epígraf 1: Principi general 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment 
les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment 
establertes. 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament 
les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

3.2. Epígraf 2: Fiances 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons 
que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del 
preu total de contracta (art.53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

Fiança provisional 

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-
hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i 
exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per 
cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
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El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de 
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de 
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu 
import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, 
fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 
Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui 
comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament 
o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari 
perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 

Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra 
en les condicions contractades, l'Arquitecte - Director, en nom i representació del Propietari, els 
ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu 
import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, 
en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en 
les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

De la seva devolució en general 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta 
(30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el 
Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tal com 
salaris, subministraments, subcontractes... 

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

3.3. Epígraf 3: Preus 

Composició dels preus unitaris. 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

Es consideren costos directes: 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 
directament en l'execució de la unitat d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti 
o que siguin necessaris per a la seva execució. 
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c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 
malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i 
administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran 
en un percentatge dels costos directes. 

Es consideraran despeses generals:  

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes 
(en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 
100 i un 17 per 100.) 

Benefici industrial: El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de 
les partides anteriors. 

Preu d'Execució material: S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma 
dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 

Preu de Contracta: El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les 
Despeses Generals i el Benefici Industrial. 

L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

Preus de contracta. Import de contracta 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a 
risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, 
el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici 
Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les 
Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

Preus contradictoris 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
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Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si 
subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus 
del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus 
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres 
(amb referència a Facultatives). 

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a 
l'aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò 
previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de 
Condicions particulars. 

De la revisió dels preus contractats 

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant 
que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, 
a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió 
corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el 
Contractista la diferència en més que resulti per la variació del' IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari 
de la oferta. 

Emmagatzematge de materials 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematge de materials o aparells d'obra que 
la Propietat ordeni per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat 
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

3.4. Epígraf 4: Obres per administració 

Administració 

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la 
seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu 
o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
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a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

a) Obres per administració directa 

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix 
o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte - Director, autoritzat expressament 
per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne 
els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes 
les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en 
aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent 
del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, 
per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

b) Obres per administració delegada o indirecta 

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari 
i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i 
els treballs que calguin i es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les 
següents: 

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de 
poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte – Director en la seva representació, l'ordre 
i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la 
fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia 
amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un 
tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

Liquidació d'obres per administració 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, 
regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole 
econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les 
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat 
més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui 
el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 
acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, 
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caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, guardians, etc., que hagin 
treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la 
gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del 
Propietari. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat 
preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per 
administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

Abonament als constructors dels comptes d'administració delegada 

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració 
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats 
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, 
l'amidament de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el 
contrari contractualment. 

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es 
reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per 
gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte 
- Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació 
abans d'adquirir-los. 

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

Article 65.- Si l'Arquitecte - Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en 
alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals 
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, 
amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l'Arquitecte - Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant-ne 
el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria 
abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En 
cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà 
el cas a arbitratge. 
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Responsabilitats del constructor 

Article 66.- En els treballs d'Obres per Administració delegada" el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell 
i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per 
no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En 
canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que 
poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte 
els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf 
anterior. 

3.5. Epígraf 5: Valoració i abonament dels treballs 

Formes diferents d'abonament de les obres 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el 
Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs 
s'efectuarà així: 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-
ne variar solament el nombre d'unitats executades. 

Prèvia mediació i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable 
estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en 
els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals 
serviran de base per a la mediació i valoració de les diverses unitats. 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte Director. 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" determina. 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

Relacions valorades i certificacions 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les 
obres executades durant els terminis previstos, segons la amidament que haurà practicat 
l'Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat 
de la amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada 
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unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més 
allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o 
substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per lliurar aquesta relació, 
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota 
d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció 
d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat 
o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) 
dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte - Director acceptarà o refusarà les reclamacions del 
Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon 
cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte - Director en la forma prevista en 
els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte - Director 
expedirà la certificació de les obres executades. 

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i 
tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions 
que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni 
recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es 
refereix. En cas que l'Arquitecte Director ho exigís, les certificacions es lliuraran a l'origen. 

Millores d'obres lliurament executades 

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte - Director, utilitzés materials 
de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una 
classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol 
part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que 
sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte - Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament 
del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la 
projectada i contractada o adjudicada. 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", 
vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb 
el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, s'abonaran previ amidament i aplicació del preu establert. 
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b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat 
serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost 
aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, 
incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en 
concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole 
especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si 
no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les 
despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb 
ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions 
Particulars. 

Pagaments 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades 
per l'Arquitecte - Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 
treballs, per al seu abonament es procedirà així: 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte - Director exigís la seva realització 
durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord 
amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas 
que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, 
s'aplicaran aquests últims. 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, 
degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els 
preus del dia, prèviament acordats. 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

3.6. Epígraf 6: Indemnitzacions mútues 
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Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de 
l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d'acabament fixat en el calendari d'obra. Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb 
càrrec a la fiança. 

Demora dels pagaments 

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon 
el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig 
per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard 
i sobre l'import de l'esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a 
la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que 
aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària 
per a l'acabament de l'obra contractada o adjudicada. 

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la 
demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud 
ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent 
al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

3.7.  Epígraf 7: Varis 

Millores i augments d'obra. Casos contraris 

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte - Director hagi manat 
per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 
materials i aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els 
amidaments del Projecte, a no ser que l'Arquitecte - Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de 
les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la 
seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els 
preus dels nous materials o aparells ordenants a utilitzar i els augments que totes aquestes millores 
o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte - Director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

Unitats d'obra defectuoses però acceptables 

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte - Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de 
sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en 



 

Juny 2020 69  

 

què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb 
condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

Assegurança de les obres 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri 
la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment 
amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat 
Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec 
al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament 
d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el 
Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part 
sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista 
pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista 
pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi 
la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats 
pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte - Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada 
i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part 
de l'edifici afectada per l'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà 
el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar 
d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

Conservació de l'obra 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el 
termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció 
definitiva, l'Arquitecte Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui 
perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, 
abonant-se tot per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte Director 
fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec 
del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables 
per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, 
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions 
Econòmiques". 

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
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Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà 
obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne el lliurament a l'acabament del contracte, en estat 
de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per 
aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa 
d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

PC 4 PLEC DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE SOREA 

(Còpia literal) 

4.1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de Obras  
 

La empresa ejecutora de los trabajos deberá tener en la obra la información vigente en lo referente 
a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA.  

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de existir 
en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar antes de iniciar 
las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto con la realización de 
catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este 
caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica anteriormente mencionada para, en 
caso necesario, acordar la fecha de realización de las catas para la asistencia a las mismas del 
personal de SOREA.  

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar las 
Precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar la 
integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de maniobra y 
control y a las acometidas de los diferentes edificios.  

El envío de la información sobre los servicios existentes no supone la autorización ni la conformidad 
por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la obra de las 
responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las instalaciones de 
SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, SOREA se reserva el derecho 
a emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar las 
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y perjuicios, 
directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, sean materiales o personales, también serán 
a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados 
de un eventual corte de suministro.  

4.2. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y 
la accesibilidad a las instalaciones de SOREA.  

 

Las instalaciones subterráneas de SOREA:   
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1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este.  
2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas.  

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que 
no se podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas  

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así 
como encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra 
y control, e hidrantes de protección contra incendios.   

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales 
vigentes, en cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con 
otros servicios y colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.  

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará con 
SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente será 
necesaria una notificación previa cuándo:  

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante 
de acera y/o calzada.  

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al 
descubierto. 

PC 5 PLEC DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE E-DISTRIBUCIÓN (ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.) 

(Còpia literal) 

5.1. Recomendaciones básicas en la realización de obras con existencia de red 
eléctrica 

Recomendaciones de seguridad  

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia instalación eléctrica: riesgo de 
paso de corriente y riesgo de cortocircuito.  

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la localización 
de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), elementos que aumenten 
la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, 
tales como:  

  a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección mecánica.  
  b) Botas aislantes  
  c) Gafas de protección  

3. Señalizar la zona de existencia de cables.  

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.  

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.  
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6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de neopreno y 
si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar los cables.  

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos de ejecución 
de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden forzados ni con ángulos 
cerrados, de forma que mantengan su posición inicial.  

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.  

Recomendaciones para la realización de catas  

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 20 cm. de 
profundidad.  

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la canalización y de 50 
cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:  

  • La futura traza de la canalización.  
  • La cota del eje de la canalización.  

Restitución de las protecciones de los cables  

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por ello se han 
de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables eléctricos se debe restituir 
las protecciones tal como indica la figura siguiente y atendiendo a los procedimientos de Endesa 
Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y CML003 (BT). 

En caso de dudas o configuraciones complejas, 
consultar con la Zona de Distribución 
correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L...  

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a 
las instrucciones puntuales del personal técnico 
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...  

 

 

 

 

 

Separación de servicios  

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de abril, modificado parcialmente por el 
Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 

 
5.2. Pliego de condiciones técnicas 

Punto/s de conexión a la red de distribución 
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El punto de conexión es el lugar de la red de distribución más próximo al de consumo con 
capacidad para atender un nuevo suministro o la ampliación de uno existente.  

Una vez analizada su solicitud, el punto de conexión que verifica los requisitos reglamentarios de 
calidad, seguridad y viabilidad física son los siguientes: 

ZANJA  

TENDIDO LABT  

TENDIDO LABT 

Trabajos que realizar en la red de distribución 

A) trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente 
en servicio 

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes 
en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa 
distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, 
consistiendo en: 

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del 
cliente: 

  DESMONTAJE LABT 

  MATERIAL 

- Entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente: 

  La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.  

El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación 
vigente, será a cargo del cliente. 

B) Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.  

Comprenden las nuevas instalaciones de red que pueden construirse sin afección a las ya 
existentes en servicio  

Estos trabajos podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa 
instaladora legalmente automatizada, o por la empresa distribuidora, incluyendo las instalaciones 
siguientes: 

  ZANJA  

  TENDIDO LABT  

  TENDIDO LABT 

Se adjunta el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una 
empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. 
Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de 
su operación y mantenimiento: 
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5.3. Guia vademècum per a instal·lacions d’enllaç en baixa tensió 
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PC 6 PLEC DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE NEDGIA CATALUNYA  

(Còpia literal) 

6.1. Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los 
trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural 
Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA):  

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.  

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de 
NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en 
nuestros archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía 
absoluta de responder fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.   

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información 
puede haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto 
la posición de la red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo 
reflejado en los planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los 
trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las redes de NEDGIA.  

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres 
meses de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el 
grado de actualización de la información.  

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al 
proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que 
incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados 
no se han incluido en los planos anexados.  

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas 
de antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al 
efecto el escrito que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la 
misma la referencia indicada en la solicitud de la información a través de la plataforma de 
internet. La dirección de envío de esta documentación es uinicio@nedgia.es:  

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal 
de NEDGIA.  

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 
100 de color negro para la distribución de gas: 
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- El tubo de PE 100 negro se identif ica con franjas longitudinales amarillas 
distribuidas uniformemente por toda la superficie del tubo. De esta forma se 
diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios como por ejemplo 
la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.  

- Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y 
seis a ocho (6-8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea 
visible desde cualquier ángulo una vez colocado el tubo en la zanja.  

   

- El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el 
tubo de PE 100 naranja:  

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una 
distancia de 20-30 cm por encima de la generatriz superior de la 
conducción de gas.  

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas 
protecciones que las uti lizadas con el tubo de PE 100 naranja en 
instalaciones junto a otros servicios (agua, luz…etc.)  

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria 
pesada, por lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran 
originar daños, deberá ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de 
establecer los pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, 
chapas de acero o similar.  

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus 
instalaciones como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo 
momento el acceso a la canalización de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y 
conservación adecuados.  

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final 
provocar deslizamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto 
de un estudio particular, determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones 
adecuadas, al objeto de evitar los mismos.  

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará 
limitado, de acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de 
contar con una autorización especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio 
previo de vibraciones que garantice que la velocidad de las partículas en el emplazamiento de 
la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.  

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al 
descubierto, se comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a 
proteger y soportar la tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia 
se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de 
técnicos de NEDGIA.  

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar 
desperfectos en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el 
mismo, será reparado antes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un 
punto de corrosión acelerado que desembocaría en una perforación de la tubería.  
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 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento 
aislante y un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta 
protección es de vital importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA 
cualquier daño que se advierta en el mismo.  

 En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar 
por NEDGIA) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y 
calibrar la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.  

 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de 
Servicio Técnico designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa 
adecuada para llevar a cabo dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la 
transmisión de vibraciones a la tubería de gas no supere los 30 mm por segundo.  

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar 
en posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona.  

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario 
de la instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar 
parte de ella, siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.   

 En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras 
canalizaciones complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán 
extremarse las precauciones cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.  

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso 
a instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones 
afectadas libres de materiales de obra.  

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender 
las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que 
haya lugar.  

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de 
las obras, serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados 
de un eventual corte de suministro de gas.  

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras 
a realizar sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la 
exigencia de distancias mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios 
de acuerdo a la reglamentación vigente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la 
presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta tabla resumen:  
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 En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a 
NEDGIA, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo 
a la siguiente puntualización:  

- Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, 
definida en la Norma UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros 
a cada lado del eje de la canalización, en la cual la ejecución de la excavaciones 
u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la 
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas 
como prohibidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe 
previamente al titular de la instalación, para la adopción de las acciones 
oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.  

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por 
razones de seguridad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 
0,40 m sobre la cota estimada de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de 
señalización, permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la rotura 
del pavimento.  

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la 
tubería por debajo o lateralmente requerirán especial atención.  

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le 
informamos de los riesgos de las instalaciones:  

- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de 
actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA 
informa a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos 
se encuentran en régimen normal de explotación, es decir, CON gas a presión.  

- Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones 
de las instalaciones de gas.  

- En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse 
inmediatamente todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato 
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al Centro de Control de Atención de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta 
circunstancia.  

- El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de 
acuerdo a los condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras 
que pudieran ser necesarias en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así 
mismo queda obligado a transmitir las medidas preventivas derivadas del párrafo anterior a 
sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.  

- En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.  

- En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar 
por los trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo 
responsabilidad de ésta o de sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la 
adopción de las medidas preventivas que sean necesarias.  

- Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, 
rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.  

- Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de 
Urgencias) de NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda 
suponer riesgo:900.750.750 (24 horas durante todos los días del año)  

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE 
TRABAJO 

6.2. Modificación de instalaciones y condicionantes técnicos  

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvio 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del 
acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes deben 
dirigirse a la siguiente dirección:  

OFICINA TÉCNICA  
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.  
08003. BARCELONA.  

 
O bien a la dirección de correo electrónico: mailto:sdesplazamien@nedgia.es 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos 
a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a 
ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.  

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la 
red de NEDGIA.   

6.3. Introducción de la tubería de polietileno de color negro 

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), 
correspondiente a las redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de 
color negro con un código diferente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de 
la obra:  
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Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada  
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 
100 de color negro para la distribución de gas.   

- El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas 
uniformemente por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos 
negros utilizados en otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 
100 negro con franjas azules.  

- Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho 
(6-8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier 
ángulo una vez colocado el tubo en la zanja.    

- El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja:  
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 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una 
distancia de 20-30 cm por encima de la generatriz superior de la 
conducción de gas.  

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas 
protecciones que las uti lizadas con el tubo de PE 100 naranja en 
instalaciones junto a otros servicios (agua, luz…etc.)  

Ejemplo de visualización: 
 

PC 7 PLEC DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA COMPANYIA TELEFÒNICA  

A dia d’avui no s’ha rebut informació concreta de part de la companyia telefònica. 

 

Mònica Carrera Ahis 

 

 

 

 

Sant Julià de Vilatorta, a 15 de juny de 2.020 
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ES ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ES 1 Dades generals 
Tipus d'obra: 
Projecte d’urbanització 

 

Emplaçament: 
Carrer de la Creu del Tall, Sant Julià de Vilatorta 

 

Superfície construïda: 
L’àmbit d'actuació del projecte és de 152’76 m2, dels quals 28’69 m2 no reben actualment 

tractament de carrer ja que es varen expropiar però no s’han incorporat materialment al carrer, a 
l’espera d’aquesta renovació. 

 

Promotor: 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

 

Arquitecte autor del Projecte d'execució: 
Mònica Carrera Ahis 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Mònica Carrera Ahis 

 

ES2 Dades tècniques de l'emplaçament 
Topografia: 
Teixidor Topografia S.L. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
L’emplaçament es troba en una àrea residencial en el teixit antic. 

Instal·lacions de serveis públics: 
Aigua potable, clavegueram, electricitat BT i enllumenat públic. 

Tipologia de vials:  

Els 51 metres aprox. de carrer es divideixen en dues zones diferenciades. La zona superior, que 
pràcticament no té desnivell, està sense pavimentar i es d’accés rodat per a veïns i serveis. Té 
una secció entre 2’96m, a la zona més propera a l’encreuament amb el carrer Dr. Anglada, i  
1’69m en la part d’arribada de les escales.  

La zona inferior, amb 3’56m de desnivell, està formada per una escala-rampa pavimentada amb 
formigó ratllat. És de circulació exclusivament per a vianants i té una secció que va dels 1’69m, 
en la seva part superior, fins als 2’29m en l’encreuament amb el carrer de la mercè. 
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ES 3 Compliment del RD 1627/97 sobre "Disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció" 

3.1 Introducció 

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

Permet 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 
i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció". 

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

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

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 

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

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els 
empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

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

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

3.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de 
riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  
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 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del 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 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 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 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 i formació 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. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els 
riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives 
preventives més segures. 
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, 
dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els 
socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador 
rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per 
tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 
treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents 
o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat 
i salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

3.3 Identificació dels riscos 

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

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

 Riscos derivats del funcionament de grues  

 Caiguda de la càrrega transportada  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

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

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
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 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

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

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

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

 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

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

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Fallida de l'estructura  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Acumulació i baixada de runes  

 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

 Cops i ensopegades 

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

 Caiguda de materials, rebots 
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 Ambient excessivament sorollós 

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

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

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

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

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

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  

 Fallides de recalços  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

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

 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

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

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

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

 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

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

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

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

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 Altres  

Instal·lacions 

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

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

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre-esforços per postures incorrectes  
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 Caigudes de pals i antenes  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 Altres  

3.4 Relació de treballs més habituals que representen riscos especials i que 
comporten l'adopció de mesures de prevenció i protecció específiques i 
particulars durant l'execució de l'obra. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

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

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

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

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

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

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

3.5 Mesures de prevenció i protecció 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

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

 Senyalització de les zones de perill  

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



 

Juny 2020 95  

 

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

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

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

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

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

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

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

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

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

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

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

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

 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

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

 Utilització de calçat de seguretat  

 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 
col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i 
als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

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

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  
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Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

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

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

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

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

 

3.6 Primers auxilis 

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

3.7 Normativa aplicable 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició 
de la Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

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

Ley 54/2003. 12 diciembre 
(BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modif. 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN 
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

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

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

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL 
RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 (BOE 
29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 (BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 (BOE: 
11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997 (BOE 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997. (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997. (BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 (BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. (BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)                             
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PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001 (BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

RD 374/2001 (BOE: 
01/05/2001). Mods. posteriors 
(30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952           
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modif. 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 
CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

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) correcció d'errades:   
BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

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

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a 
partir del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio 
de 1988     

(BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril 
de 1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

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

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

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

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
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PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

Mònica Carrera Ahis 

 

 

 

 

Sant Julià de Vilatorta, a 15 de juny de 2.020 
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