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Terrassa, 8 de novembre de 2021 

                                                                                                                     

MG 1. IDENTIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Nom del projecte MEMÒRIA VALORADA
Tipus d’intervenció CONDICIONAMENT DE LOCAL EN PLANTA BAIXA PER A DEPENDÈNCIES 

MUNICIPALS 
Emplaçament Via i núm. PLAÇA DE LA VILA, 7 (ENTRADA PEL CARRER SANT ISIDRE, 

19-21 BX)
CP i Municipi 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Comarca VALLÈS OCCIDENTAL
Província BARCELONA

Referència del projecte E-21032 SANT ISIDRE 19-21 SQV 

MG 2. IDENTIFICACIÓ DEL PROMOTOR (Persona jurídica)
Nom / NIF AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS NIF: P0823800H
Adreça Via i núm. PLAÇA DE LA VILA, 6

CP i Municipi 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Província BARCELONA

MG 3. IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTISTA PRINCIPAL

Nom complert MARIA ROSA REMOLÀ FERRER NIF: 39153019-G

Titulació ARQUITECTE TÈCNIC - ENGINYER EDIFICACIÓ
Núm. col·legiat 5.832 del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 

Barcelona
Adreça Via i núm. CARRETERA MATADEPERA, 464

CP i Municipi 08226 TERRASSA
Província BARCELONA

Telèfon 640 140 678
Correu electrònic info@oliva-remola.com

MG 4.1 IDENTIFICACIÓ DELS PROJECTES PARCIALS I ALTRE DOCUMENTACIÓ ANNEXADA AL PROJECTE
Estudi Geotècnic Elaborat per LOSOM Consultoria 

geotècnica, medi ambient i 
fonamentacions especials, SL

Conforma l’apartat “V. Documents i 
projectes complementaris” del projecte 
bàsic

Estudi Bàsic de seguretat i salut 
(PEM<=280.000€)

Redactat pel mateix tècnic projectista Conforma l’apartat “V. Documents i 
projectes complementaris” del projecte 
bàsic

Estudi de gestió de residus de la 
construcció

Redactat pel mateix tècnic projectista Conforma l’apartat “V. Documents i 
projectes complementaris” del projecte 
bàsic
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MDC. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA 

- MDC 1 INFORMACIÓ PREVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

- MDC 2 DESCRIPCIÓ DEL LOCAL - ESTAT INICIAL 

- MDC 3 DESCRIPCIÓ DEL LOCAL - ESTAT FINAL 

- MDC 4 TREBALLS A REALITZAR 

MDC 1  INFORMACIÓ PREVIA: OBJECTE DEL PROJECTE I MARÇ LEGAL 

Objecte  del projecte 

El projecte, i d’acord amb les necessitats manifestades per l’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS tracta del CONDICIONAMENT DE LOCAL EN PLANTA BAIXA PER A DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS, UBICAT EN LA PLANTA BAIXA (SEMI-SOTERRADA) DEL NÚM. 7 DE LA PLAÇA DE 
LA VILA, AMB ENTRADA PEL CARRER SANT ISIDRE 19-21, DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS.  

L’actuació no comportarà cap canvi en l’estructura, superfície, volumetria, obertures de façana, 
ni ús de l’edificació. 

Marc legal 

Urbanísticament, el projecte s’adequa a  les directrius del POUM del municipi de Sant Quirze del 
Vallès. 

Pel que fa a les seves prestacions, l’edificació complirà els requisits bàsics de qualitat establerts per 
la Llei d’Ordenació d’edificació (LOE Llei 38/1999) desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE RD.314/2006), i a la resta de normativa d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li 
sigui d’aplicació. 
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Es fa constar l'observança de les normes de la presidència del govern i les del ministeri de la vivenda 
sobre la construcció vigents, atès al Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): 
"Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación". 

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

MDC 2 DESCRIPCIÓ DEL LOCAL - ESTAT INICIAL 

Desenvolupament 

El local és desenvolupa en planta baixa i és de planta única. 

Superfície 

La seva superfície construïda és de 139,00 m2 

Distribució   i d’altres elements a considerar - Estat inicial 

Actualment la seva distribució respon a la d’un local, i està distribuït en entrada, 5 sales, bany i espai 
de condensadors del clima.  

La sala 1 és d’amplies dimensions amb accés directa des de l’entrada, i a través d’ella s’accedeix a la 
sala 4 i a la sala 5. La sala 2 té accés directa des de l’entrada i a través d’ella s’accedeix a la sala 3. 

El bany tracta d’un espai previ on està ubicat el rentamans, i dues cabines amb un wc cadascuna. 

Les portes interiors són de 80cm d’amplada de fulla. 

En la sala 1 hi han dues arquetes en el paviment, presumiblement de registre de sanejament. 

Façana - Estat inicial 

El local disposa de façana única al carrer Sant Isidre 19-21. 

Atès a la topografia existent, el carrer presenta un fort desnivell.  

La composició de la façana tracta de la porta d’accés al local i tres finestres. La porta disposa d’un 
fixa lateral i adossat d’un lateral de ventilació de l’espai de condensadors de l’instal·lació de 
climatització. 

Sistema constructiu i acabats - Estat inicial 
- Parets de càrrega i de tancament de fàbrica. 

- Solera de formigó  

- Es desconeix el sistema constructiu emprat en la construcció del forjat de sostre 

- Distribució interior d’envans ceràmics, a excepció de la separació entre la sala 2 i la sala 3 que 
presumiblement tracta d’una mampara de fusta. 

- Paviment de terratzo, a excepció del paviment del bany que és de gres. 
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- Portes interiors de 80 cm d’amplada de fulla, de fusta pintada a excepció de la porta d’accés a 
la sala 1 que és metàl·lica RF60 

- Parets interiors enguixades i pintades, a excepció de les del bany que estan enrajolades amb 
peces ceràmiques esmaltades. 

- Parets exteriors de façana arrebossades i estucades tipus granulite 

- La porta d’accés al local és vidriada amb perfilaria metàl·lica i el lateral de ventilació es  
metàl·lic.  

- Les finestres de façana son d’alumini de dues fulles corredisses i disposen de caixa de 
persiana i de reixa de seguretat. 

- El local disposa de xarxa de sanejament, instal·lació d’aigua freda, electricitat, climatització, 
protecció contra incendis, dades i alarma. 

MDC 3 DESCRIPCIÓ DEL LOCAL - ESTAT FINAL 

Desenvolupament 

No es modifica el seu desenvolupament en planta baixa i de planta única. 

Superfície 

No es modifica la seva seva  superfície construïda de 139,00 m2 

Distribució   i d’altres elements a considerar - Estat final 

La distribució final del local tracta d’entrada, 2 sales, bany amb espai de neteja i espai de 
condensadors del clima.  

La sala 1 és d’amplies dimensions amb accés directa des de l’entrada, i la sala 2 també té accés 
directa des de l’entrada. 

El bany tracta d’un espai previ on està ubicat el rentamans, una cabina amb un wc i una cabina 
destinada a espai de neteja. No es modifica la distribució del bany, tot i que es realitzen intervencions 
de millora com la de canviar les portes d’accés a l’espai previ i a la cabina amb en wc, per altres de 
corredisses que permetin disposar de tota l’amplada del pas de porta de 80cm. 

La totalitat de les portes interiors del local són de 80cm de llum. 

En la sala 1 hi han dues arquetes en el paviment, presumiblement de registre de sanejament. 

Façana - Estat final 

El local disposa de façana única al carrer Sant Isidre 19-21. 

Atès a la topografia existent, el carrer presenta un fort desnivell.  

La composició de la façana tracta de la porta d’accés al local i tres finestres. La porta disposa adossat 
d’un lateral de ventilació de l’espai de condensadors de l’instal·lació de climatització. 
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Sistema constructiu i acabats - Estat final 
- Parets de càrrega i de tancament de fàbrica. 

- Solera de formigó  

- Es desconeix el sistema constructiu emprat en la construcció del forjat de sostre 

- Distribució interior d’envans ceràmics existents i tapat d’obertura (pas de porta entre entrada i 
sala 1) amb material ceràmic i posterior trasdossat de plaques de guix laminat. 

- Trasdossat de les parets mitgeres sud i est amb plaques de guix laminat i aïllament interior. El 
trasdossat de la paret est facilitarà l’obertura de les arquetes registrables existents en el 
paviment de la sala 1. 

- Paviment de terratzo, a excepció del paviment del bany que és de gres. 

- Portes interiors de 80 cm d’amplada de fulla, de fusta pintada a excepció de la porta d’accés a 
la sala 1 que és metàl·lica RF60. Les portes de l’accés al bany i a la cabina on hi ha ubicat el 
wc seràn corredisses. 

- Parets interiors enguixades i pintades, a excepció de les del bany que estan enrajolades amb 
peces ceràmiques esmaltades.. Un dels laterals de l’espai el rentamans del bany s’aplacarà 
amb plaques de guix laminat. 

- Parets exteriors de façana arrebossades i estucades tipus “granulite”. No s’actuarà en la paret 
exterior, a excepció de la zona de la porta d’accés i del seu lateral de ventilació, on es 
disposarà d’un aplacat de xapa pintada. 

- La porta d’accés al local serà vidriada de fulla única  i es mantindrà el lateral de ventilació  
metàl·lic.  

- Les finestres de façana son d’alumini de dues fulles corredisses i disposen de caixa de 
persiana i de reixa de seguretat. 

- El local disposa de xarxa de sanejament, instal·lació d’aigua freda, electricitat, climatització, 
protecció contra incendis, dades i alarma. 

Justificació d’accessibilitat 

La distribució i disposició del local compleix majoritàriament amb les condicions d’accessibilitat del 
“CTE DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad” i pel que fa al bany existent es compleix amb 
l’annex 2 del decret 135/1995 Codi accessibilitat de Catalunya, concretament en l’apartat 2.4.3 es 
detalla que una de les característiques que haurà de reunir una cambra higiènica adaptada és que “Hi 
haurà d’haver entre 0 i 0,70m d’alçada respecte a terra, un espai lliure de gir de 1,50 m de diàmetre”, 
atès a les Taules d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC). 

Es permeten les següents inscripcions de cercles: 

- Cercle de 1,20m de diàmetre davant de totes les portes 

- Cercle de 1,50m de diàmetre en l’espai previ del bany 

- Cercle de 1,50m de diàmetre, entre 0 i 0,7m d’alçada, en l’interior de la cabina del wc  

Totes les portes del local són de 0,80m. Les portes d’accés a l’actual espai previ  del bany i a la 
cabina amb en wc, es substituiran les portes per altres de corredisses que permetin disposar de tota 
l’amplada del pas de porta de 80cm. 

No hi haurà desnivell entre la rasant del carrer i l’interior del local. 
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MDC4 TREBALLS A REALITZAR 

Els treballs a realitzar consisteixen en el següent: 

Treballs en el interior del local: 

- Enderroc manual dels envans ceràmics per a realitzar l’agrupació de les sales 1, 4 i 5 en una 
única sala anomenada sala 1 

- Enderroc manual de la mampara existent pera a  realitzar l’agrupació de les sales 2 i 3 en una 
única sala anomenada sals 2 

- Instal·lació de trasdossat autoportant de plaques de guix laminat de doble capa de placa 
hidròfuga de 13mm, amb llana mineral en el seu interior en les parets mitgeres sud i est , en la 
paret de façana de la sala 1, i en dues parets del bany. 

- Instal·lació de trasdossat directe en les dues cares del parament on hi havia el pas de porta 
entre l’entrada i la sala 1, previ tapiat del forat amb totxo perforat. 

- Repassos de revestiment en el interior de l’espai de condensadors  amb arrebossat de morter. 
Inclòs col·locació de malla i tapat de forats, esquerdes i fissures. 

- Repassos de guix en parets i sostres afectats per la reforma 

- Enrajolat de dues de les parets del bany (les parets on es col·locaran plaques de cartró guix) 

- Neteja i aplicació de borada en les parets enrajolades existents del bany y cambra de neteja. 

- Polit i abrillantat del paviment de terratzo 

- Substitució del sòcol per altre de fusta hidròfuga lacada de 12cm d’alçada 

- Substitució de la porta d’accés al bany i de la cabina wc per portes corredisses de fusta 
pintada.  

- Substitució d’un dels wc per un abocador de porcel·lana vitrificada. 

- Substitució del rentamans existent per un d’adaptat amb aixeta gerontològica i mirall 

- Inspecció de la totalitat de les instal·lacions, anul·lació de les obsoletes o no necessàries, i 
correcte disposició de les utilitzables i aptes per assolir les noves necessitats d’electricitat, 
dades, protecció contra incendis, alarma, porter automàtic, climatització, fontaneria i 
deshumidificador. Inclòs substitució del aparells de clima. 

- Substitució dels split per altres tipus inverter. 

- Substitució de llumeneres per altres LED en totes les dependències del local.  

- Pintat de parets, sostres i fusteria de fusta. 

- Carrega i transport de la runa produïda a abocador autoritzat o a una planta de reciclatge 
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Treballs en la façana del local: 

- Repàs de l’arrebossat de la part inferior de la façana 

- Adaptació de l’entrada del local amb rampa nivell cero 

- Col·locació d’una nova porta d’accés al local, d’una fulla pivotant de vidre templat i de seguretat 

- Col·locació d’una porta enrotllable automàtica de lames galvanitzades lacades. 

- Folrat exterior de la zona de la porta d’entrada i de la ventilació de l’espai de condensadors, 
amb xapa metàl·lica d’acer galvanitzat lacat. 

- Pintat de tots els elements metàl·lics. 

- Instal·lació de llumeneres i rètol. 

- Carrega i transport de la runa produïda a abocador autoritzat o a una planta de reciclatge. 

Terrassa, 20 de desembre de 2021 

                                                                                                                            M. Rosa Remolà Ferrer 

Arquitecte Tècnic 

Enginyer d’Edificació
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Norma&va tècnica general d’Edificació  

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, 
en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden 
FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Desarrollo de la Direc&va 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

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

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

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

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

Cer&ficado final de dirección de obras

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

Ús de l’edifici 

Habitatge

Llei de l'habitatge                                             

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

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

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge.

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

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

Llocs de treball

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

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

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 

electromagné&cos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat 
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Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y u&lización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones 

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

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’u&lització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’u&lització i accessibilitat                              

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

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

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

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

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

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

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, ac&vitats, infraestructures i edificis.

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

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’u&lització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’u&lització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’U&lització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

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

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

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

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

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

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l’aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

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

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

Protecció enfront del soroll

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

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ley del ruido                                                                                                        

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificación acús&ca, obje&vos de calidad y emisiones acús&cas

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

Llei de protecció contra la contaminació acús&ca

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)              

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acús&ca

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

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

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

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

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

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitació del consum energè&c

HE-1 Limitació de la demanda energè&ca

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques

HE-3 Eficiència energè&ca de les instal·lacions d’il·luminació

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

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

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

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

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

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

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

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

Instrucció d'Acer Estructural EAE 

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 

d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indisFntament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 

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

d’edificis d’habitatges 

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

Sistemes construc&us
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energè&ca

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres

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

CTE DB SUA Seguretat d’U&lització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

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

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

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

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

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81)
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Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 

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

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)

Aplicació per en&tats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Plataformes elevadores ver&cals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.

Instrucció 6/2006 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009) 

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

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis desinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gesionats per la Generalitat de 
Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

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

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
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D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ven&lació

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)

CTE DB SI 3.7 Control de humos

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

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

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

Instal·lacions de combus&bles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribución y u&lización de combus&bles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

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

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combus&bles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 

Reglamento general del servicio público de gases combus&bles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 

disposa al “Reglamento técnico de distribución y uilización de combusibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acome&das de combus&bles gaseosos e instrucciones 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 

disposa al “Reglamento técnico de distribución y uilización de combusibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Ac&vidades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garanuas de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). 
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garanuas de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) 

Normas sobre ven&lación  y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)

Procediment administra&u aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques par&culars de FECSA-ENDESA rela&ves a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 

Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines

Cer&ficat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Eficiencia energé&ca de las instalaciones de iluminación 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013) 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99). 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones                    

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 

el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colec&vas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 

TDT y se modifican determinados aspectos administra&vos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 

interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
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RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

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

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

Instal·lacions de protecció al llamp 
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Cer&ficació energè&ca dels edificis
Procedimiento Básico para la cer&ficación energé&ca de los edificios 

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat

Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

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

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Norma&ves de productes, equips i sistemes (no exhausiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Direciva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos construc&vos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’u&lització en l’obra pública de determinats productes u&litzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Ges&ó de residus de construcció i enderrocs
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Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislaiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la producción y ges&ón de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de ges&ó de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i ges&ó  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Programa de Prevención y Ges&ón de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados   

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                            

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

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge 

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES GENERALS 

1. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES 

1.1 Disposicions Generals 

Naturalesa i objecte del Plec General 

Article 1.‑ El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l’execució de les obres fixant‑ne els 
nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d’acord  
amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l’obra, al Contractista o constructor de l’obra,  als  seus  
tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les 
seves obligacions corresponents en ordre a l’acompliment del contracte d’obra. 

Documentació del Contracte d'Obra 

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

1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d’obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 

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

1.2 Disposicions Facultatives 

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 

L'Arquitecte Director 

Article 3.‑ Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la 
solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia 
en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, 
el certificat de final d’obra. 
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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 les medicions d’obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l’obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d’obra. 

El Constructor 

Article 5.‑ Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l’obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l’obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l’obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  
comprovant‑ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   
Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per 
l’acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

Verificació dels documents del projecte 

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

Pla de Seguretat i Salut 

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

Oficina a l’obra 

Article 8.‑ El Constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi 
puguin extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
‑ El  projecte  d’execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
‑ La Llicència d'obres. 
‑ El Llibre d'Ordres i Assistències. 
‑ El Pla de Seguretat i Salut. 
‑ La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 

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

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

Representació del Contractista 

Article 9.‑ El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l’obra, 
que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar‑lo i adoptar en 
tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d’índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l’obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons 
la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a 
reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

Presència del Constructor en l’obra 

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

Article 11.‑ Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de 
les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense 
separar‑se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d’obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d’obra 
en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
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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 dimanades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar‑les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d’ordre 
econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d’ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s’admetrà cap reclamació, i el 
Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a 
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 

Article 15.‑ El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de l’obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 
medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d’acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense 
que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

Faltes del personal 

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

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

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

Camins i accessos 

Article 18.‑ El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, la senyalització i el seu tancament o 
vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

Replanteig 

Article 19.‑ El Constructor iniciarà les obres replantejant‑les en el terreny i assenyalant‑ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim 
hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 
l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
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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. 
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, 
entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l’execució de l’obra es tindran en compte els principis d’acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
Obres ocultes 

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

Treballs defectuosos 
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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’esmenta’t document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la 
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que 
és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en 
les certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran exteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l’expressa’t 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. 
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 t’assacio, 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. 
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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. 

Epígraf 4: de les recepcions d’edificis i obres annexes 

De les recepcions provisionals 

Article 37.‑ Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en 
estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d’obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar‑los, finalitzat el qual, 
s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l’obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar‑se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

Documentació final d’obra 

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

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra 

Article 39.‑ Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà 
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. 
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De la recepció definitiva 

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

1.3 Disposicions Econòmiques 

Epígraf 1: Principi general 

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

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

Epígraf 2: Fiances 

Article 47.‑ El Contractista prestarà fiança d’acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

Fiança provisional 

Article 48.‑ En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre‑hi part 
s’especificarà en l’anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d’ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l’obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total 
del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i 
termini fixats a l’anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la 
fiança definitiva que s’assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la 
quantitat per la qual es faci l’adjudicació de l’obra, fiança que pot constituir‑se en qualsevol de les formes 
especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l’adjudicació i en 
aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la 
fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l’adjudicació, i l’adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 

Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Article 49.‑ Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l’obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte‑Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un 
tercer o, podrà realitzar‑los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 
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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, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 

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

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

Epígraf 3: Dels preus 

Composició dels preus unitaris 

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

Es 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. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l’accionament o funcionament de la 
maquinària i instal·lació utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment 
citats. 

Es consideraran costos indirectes: 

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

Es consideraran despeses generals: 

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

Benefici industrial 

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

Preu d’execució material  

S’anomenarà Preu d’execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 

Preu de Contracta 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L’IVA gira sobre aquesta suma, però no n’integra el preu. 

Preus de contracta. Import de contracta 

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

Preus contradictoris 

Article 54.‑ Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar 
l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència 
s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàloga 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’incrementa 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, percebint el Contractista la diferència en 
més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 

Emmagatzemen de materials 

Article 58.‑ El Contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d’obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l’exclusiva propietat d'aquest; de la 
seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

Epígraf 4: Obres per administració 

Administració 

Article 59.‑ Se’n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització 
les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 

Obres per administració directa 

Article 60.‑ Se’n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte‑Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l’execució de l’obra, adquirint‑ne els materials, contractant‑ne el seu 
transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar‑la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l’encarregat de la seva 
realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que 
és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
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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’emparar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la 
realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l’execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import 
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

Liquidació d'obres per administració 

Article 62.‑ Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració delegada o indirecta, regiran les 
normes que amb aquesta finalitat s’estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en 
l’obra; en cas que no n’hi haguessin, les despeses d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en 
relació valorada a la qual s’adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots 
ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l’obra. 
b) Les 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, capataços, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, 
peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada d’enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la gestió de la qual 
hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 

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

Abonament als constructor dels comptes d’administració delegada 

Article 63.‑ Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu 
delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l’obra 
realitzada, valorant‑la d’acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als 
abonaments al Constructor sinó que s’hagués pactat el contrari contractualment. 

Normes per a l’adquisició dels materials i aparells 

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

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

Article 65.‑ Si l'Arquitecte‑Director advertís en els comunicats mensuals d’obra executada que preceptivament ha 
de presentar‑li el Constructor, que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en alguna de les unitats d’obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d’obra iguals 
o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte‑Director. 
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Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per resercir‑se de la diferència, rebaixant‑ne el seu import del quinze per cent 
(15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar‑li al Constructor en les liquidacions 
quinzenals que preceptivament s’hagin d’efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als 
rendiments de la mà d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

Responsabilitats del constructor 

Article 66.‑ En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels 
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o 
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i 
que en les disposicions legals vigents s’estableixen. En canvi, i exceptuant l’expressa’t a l'article 63 precedent, no 
serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes 
establertes en aquest article. 
En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 

Formes diferents d’abonament de les obres 

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

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

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fixat a la bestreta, podent‑ne variar 
solament el nombre d’unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d’obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d’elles, s’abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d’acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i 
valoració de les diverses unitats. 

3r. Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la 
seva execució d’acord amb les ordres de l'Arquitecte‑Director. 
S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

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

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

Relacions valorades i certificacions 

Article 68.‑ En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions 
Particulars" que regeixin en l’obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els 
terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d’obra, els preus 
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i 
especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta 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. 
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De l'import se’n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s’hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar‑se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense 
afectar‑los del tant per cent de Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas 
que l'Arquitecte‑Director ho exigís, les certificacions s’atendran 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 d’assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una 
altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l’obra o, en general introduís en 
l’obra sense demanar‑li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte‑Director, no tindrà 
dret, no obstant, més que a l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb 
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

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

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

Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no contractats 

Article 71.‑ Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l’obligació de fer‑los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i 
li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per 
cent de l'import total que, en el seu cas, s’especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

Pagaments 

Article 72.‑ El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d’aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades per 
l'Arquitecte‑Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

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

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

Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres 

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

Demora dels pagaments 

Article 75.‑ Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) 
anual, en concepte d’interessos de demora, durant l’espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar‑se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint‑se a la liquidació corresponent 
de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions 
preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l’obra contractada o 
adjudicada. 
Malgrat l’expressa’t anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 

Epígraf 7: Varis 

Millores i augments d’obra. Casos contraris 

Article 76.‑ No s’admetran millores d’obra, només en el cas que l'Arquitecte‑Director hagi manat per escrit 
l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos 
en el contracte. 
Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, excepte en cas d’error en les medicions del 
Projecte, a no ser que l'Arquitecte‑Director ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l'import de les 
unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte‑Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

Unitats d’obra defectuoses paro acceptables 

Article 77.‑ Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte‑Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament després de sentir al 
Contractista, el qual s’haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el 
termini d'execució, s’estimi més enderrocar l’obra i refer‑la d’acord amb condicions, sense excedir l’esmenta’t 
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 
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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 

Article 80.‑ Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar‑los i 
conservar‑los per fer‑ne entrega a l’acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant‑ne els 
que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, 
propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d’aquell i amb càrrec a la 
fiança. 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

2.1  Sobre els components 

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

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

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

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

Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa 

d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al 
director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

b) Els documents d’origen, full de subministrament ; 
c) El certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
d) Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui 
pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 
afectin als productes subministrats.  

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

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

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

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

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

Control de recepció mitjançant assaigs 
1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 

determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

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

  

2.2 Sobre l’execució 

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

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i 
del director de l’execució de l’obra.  
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Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

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

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

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

2.3 Sobre el control de l’obra acabada 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de 
l’obra acabada. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

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

2.4 Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministeri de la Vivenda (BOE: 24/3/71): "Normes sobre redacció de projectes i direcció d’ 
obres d’ edificació", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d’edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en 
el present plec s’inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l’execució de l’obra s’observaran les mateixes.  

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

Terrassa, 8 de novembre de 2021 

El Promotor                                               El Constructor                                                       L’Arquitecte Tècnic
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IV ESTAT D’AMIDAMENTS - PRESSUPOST  (MEMÒRIA VALORADA) 

- ESTAT AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
- RESUM DE PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 

http://www.oliva-remola.com
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1.1 23344 M2 Derribo de tabiques ceramicos revestidos, de distribución interior,
formados por ladrillo hueco. Medios manuales. Incluido carga y transporte
de material sobrante a planta de reciclage o vertedero autorizado.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala 1 -
Sala 4 1 1,220 2,670 3,257

1 3,180 2,670 8,491
Sala 1 -
Sala 5 1 3,000 2,670 8,010
Sala 4 -
Sala 5 1 2,440 2,670 6,515

Total M2 ............: 26,273 15,00 394,10

1.2 23345 M2 Derribo de mamparas de distribución interior. Medios manuales. Incluido
carga y transporte de material sobrante a planta de reciclage o vertedero
autorizado.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala 2 -
Sala 3 1 3,880 2,670 10,360

Total M2 ............: 10,360 13,00 134,68

1.3 01132 UD Desmontage de inodoro con cisterna baja y accesorios. Medios manuales.
Incluido carga y transporte de material sobrante a planta de reciclage o
vertedero autorizado.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 30,00 30,00

1.4 01132b UD Desmontage de lavabo, griferia y accesorios. Medios manuales. Incluido
carga y transporte de material sobrante a planta de reciclage o vertedero
autorizado.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 30,00 30,00

1.5 AYA345b UD Arrancado puerta metalica de acceso al local. Incluido descolgado de
puerta, arrancado de tapetas y del marco de madera. Medios manuales.
Incluido carga y transporte de material sobrante a planta de reciclage o
vertedero autorizado.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
P1 1 1,000

Total UD ............: 1,000 30,00 30,00

1.6 AWEl ML Arrancada zocalo de piedra natural. Medios manuales. Incluido carga y
transporte de material sobrante a planta de reciclage o vertedero
autorizado.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala 1 -
Estat
final 1 13,840 13,840

1 6,200 6,200
1 10,950 10,950
1 2,970 2,970
1 1,520 1,520
1 3,050 3,050

Sala 2 -
Estat
final 2 3,880 7,760

2 6,170 12,340
Entrada 2 4,610 9,220

2 2,870 5,740
Total ML ............: 73,590 3,50 257,57

1.7 01132c UD Desmontaje accesorios y otros elementos no necesarios en el estado final
de la reforma. Medios manuales. Incluido carga y transporte de material
sobrante a planta de reciclage o vertedero autorizado.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 100,00 100,00

REFORMA DE LOCAL - SQV Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 DERRIBOS

Codi U Denominació Amidament Preu Total



2.1 PYL74T2pA M2 Suministro y colocación de trasdosado autoportante de yeso laminado de
doble capa de placa hidrofuga, con lana mineral en su interior. 
Estructura ligera de perfiles de chapa galvanizada, con montantes de 46mm
y canales de 48mm.Con modulación a 40cm.
2 placas hidrofugas de yeso laminado de 13mm.
Lana mineral interior (lana de vidrio o lana de roca) de valor mínimo
lambda 0,036W/mºk y espesor variable necesario para llenar el alma del
perfil.
Incluido banda estanca perimetral.
Incluido parte proporcional de suplemento por refuerzos.
Colocación según indicaciones marca comercial.
Indicar marca comercial presupuestada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala 1 1 13,840 2,670 36,953

1 6,200 2,670 16,554
Sala 2 1 2,980 2,670 7,957
Bany 1 3,100 2,670 8,277

1 1,530 2,670 4,085
Total M2 ............: 73,826 40,00 2.953,04

2.2 PYLd M2 Suministro y colocación de trasdosado directo de yeso laminado de 1 capa
de yeso laminado de 13mm.
Colocación según indicaciones marca comercial.
Indicar marca comercial presupuestada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,840 2,670 4,913
1 2,970 2,670 7,930

Total M2 ............: 12,843 20,00 256,86

REFORMA DE LOCAL - SQV Pàgina 2
Pressupost parcial nº 2 COMPARTIMENTACIÓN Y TRASDOSADOS

Codi U Denominació Amidament Preu Total



3.1 TC10 M2 Tabicón 10. Tabicón de ladrillo ceramico doble hueco.
Tomado con mortero de cemento M-7,5.
Incluido p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
limpieza, movimiento de materiales y medios auxiliares.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Tapat
porta 1 1,000 2,300 2,300

Total M2 ............: 2,300 25,00 57,50

3.2 AD563 PA Adaptación de la entrada del local con rampa nivel cero. Incluido
pavimento

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 150,00 150,00

3.3 FG567 PA Repasos en pavimento y paredesdebidos a la substitucion de un WC por un
Vertedero. Totalmente terminado, pavimentao y revestido.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 100,00 100,00

3.4 AB10 UD Colocación de accesorios baño y espacio limpieza.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Percha 3 3,000
Secador
manos 1 1,000
Jabonera 1 1,000

Total UD ............: 5,000 12,00 60,00

3.5 AYAb M2 Repercusión por m2 de superfície construïda de obra, de ayudas de
albañilería a instalación fr fontaneria. . Incluido material auxiliar
para la correcta ejecución de los trabajos, limpieza de la obra y carga y
transporte de material sobrante a vertedero

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Bany 4,7 4,700
Espai
neteja 2,2 2,200

Total M2 ............: 6,900 12,00 82,80

3.6 AYAc M2 Repercusión por m2 de superfície construïda de obra, de ayudas de
albañilería a instalación de electricidad. Incluido material auxiliar
para la correcta ejecución de los trabajos, limpieza de la obra y carga y
transporte de material sobrante a vertedero

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala 1 74,76 74,760
Sala 2 23,62 23,620
Entrada 11,21 11,210
Pas 2,82 2,820
Bany 4,7 4,700
Espai
neteja 2,2 2,200
Espai
màquines 1,6 1,600

Total M2 ............: 120,910 7,00 846,37

3.7 AYAd M2 Repercusión por m2 de superfície construïda de obra, de ayudas de
albañilería a instalación de climatización.  Incluido material auxiliar
para la correcta ejecución de los trabajos, limpieza de la obra y carga y
transporte de material sobrante a vertedero

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala 1 74,76 74,760
Sala 2 23,62 23,620
Entrada 11,21 11,210
Pas 2,82 2,820
Espai
màquines 1,6 1,600

Total M2 ............: 114,010 3,00 342,03
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3.8 AYAdb PA Ayudas de albañilería a otros trabajo para la correcta ejecución y
finalización de la obra   Incluido material auxiliar para la correcta
ejecución de los trabajos, limpieza de la obra y carga y transporte de
material sobrante a vertedero

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 100,00 100,00
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4.1 REVYR PA Repaso de yeso en paredes y techos,  a la buena vista acabado enlucido
(lliscat),con pasta de yeso grueso (YG) y capa de acabado realizado con
yeso fino (YF). Aristas con cantoneras de PVC. Incluido acabado manual ,
limpieza y humedecimiento del soporte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 200,00 200,00

4.2 123HG PA Repaso de revoco en fachada (en especial en la parte inferior).
Revestimiento continuo enfoscado y acabado regleado con mortero preparado
CS II-W1, aplicado directamente sobre la superficie. 
Incluido pp de suministro y colocación de malla en zonas susceptibles de
fisuración.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 150,00 150,00

4.3 123HGbg PA Repaso de revoco en interior espacio condensadores del aire
acondicionado.
Revestimiento continuo enfoscado y acabado regleado con mortero preparado
CS II-W1, aplicado directamente sobre la superficie. 
Incluido pp de suministro y colocación de malla en zonas susceptibles de
fisuración.
Incluido pp de tapado de agujeros, grietas y fisuras.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 100,00 100,00

4.4 ALPFh M2 Suministro y colocación de alicatado de pared sobre soporte de yeso
laminado. Baldosas tipo azulejos vitrificados de las mismas
caracteristicas de los existentes. Revestimiento para acabado de
paramentos interiores con baldosas ceramicas esmaltadas entregadas al
soporte con  adhesivo mortero-cola de encolado simple, sobre placas de
yeso laminado. Acabado rejuntado con borada de mortero de juntas
pigmentado en el mismo color que el material ceramico.Incluido parte
proporcional de cortes, ingletes, y limpieza final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Bany 1 1,500 2,670 4,005

Total M2 ............: 4,005 40,00 160,20

4.5 BOR23 M2 Aplicación de borada blanca en paredes alicatadas, previa limpieza del
soporte

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Bany 1 1,500 2,670 4,005

1 3,100 2,670 8,277
2 1,450 2,670 7,743
4 1,650 2,670 17,622
2 1,600 2,670 8,544

Total M2 ............: 46,191 4,00 184,76
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5.1 PAV01 M2 Pulido y abrillantado de pavimento interior de terrazo existente.
Incluido reparación de huecos con llenado de pasta especial y asiento de
anteriores tabiquerias.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala 1 30 30,000
Sala 2 23,62 23,620
Entrada 11,21 11,210
Espai
condensado
rs 1,6 1,600
Altres 5% 36,43 0,050 1,822

Total M2 ............: 68,252 18,00 1.228,54

5.2 PMi05z ML Suministro de zócalo lacado de 12cm.
Indicar precio compra zócalo.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala 1 1 13,840 13,840

1 6,200 6,200
1 10,950 10,950
1 2,970 2,970
1 1,520 1,520
1 3,050 3,050

Sala 2 2 3,880 7,760
2 6,170 12,340

Entrada 2 4,610 9,220
2 2,870 5,740

Total ML ............: 73,590 12,00 883,08
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6.1 CIM40 UD Suministro y colocación de puerta paso corredera lisa y ciega de hoja de
90x210x3,5cm, de madera tipo DM para pintar. 
Incluido marco de pino macizo, tapetas de madera de DM hidrofugo,  guias
Klein exteriores con cortinero, y herrajes y tirador de acero inoxidable.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
P4 1 1,000

Total UD ............: 1,000 450,00 450,00

6.2 CIM40b UD Suministro y colocación de puerta paso corredera lisa y ciega de hoja de
130x210x3,5cm, de madera tipo DM para pintar. 
Incluido marco de pino macizo, tapetas de madera de DM hidrofugo,  guias
Klein exteriores con cortinero, y herrajes y tirador de acero inoxidable.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
P7 1 1,000

Total UD ............: 1,000 550,00 550,00
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7.1 PMfgh UD Suministro y colocación de puerta automàtica enrollable de lamas
troqueladas galvanizadas y lacadas color ral. Dimensiones de luz: 3,25 x
2,27 m.
Incluido cercos, montantes y otros de acero galvanizado lacado color ral.

Incluido guias y herrajes de colgar y de cierre.
Terminada y funcionano.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 3.400,00 3.400,00

7.2 PMjku UD Suministro y colocación, de forrado exterior de pared con chapa metalica
de acero galvanizado lacado color ral. Incluido jambas,  dintel y parte
inferior.
La parte inferior se lacará con pintura especial para resistir el
rozamiento de las pisadas. 
Incluido iluminación led en dintel y brancales laterales.
Segun fachada memoria valorada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 2.200,00 2.200,00
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8.1 VI20 M2 Suministro y colocación de espejo con canteado perimetral y protegido con
pintura en su cara posterior, adherido con masilla a la pared.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Bany 1 1,000 1,000 1,000

Total M2 ............: 1,000 80,00 80,00

8.2 VI20b M2 Suministro y colocación de puerta de entrada abatible pivotante de 1,45 x
2,27m,  de vidrio templado y de seguridad. Incluido herrajes de colgar y
de cierre de acero inoxidable. Incluido tirador de acero inoxidable de
1,20m de longitud.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
P1 1 1,000

Total M2 ............: 1,000 2.900,00 2.900,00
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9.1 09IG PA Inspección del estado actual de las instalaciones y aparatos existente en
el local, determinando los elementos  obsoletos o no necesarios, así como
los elementos utilizables y aptos para el  correcto nuevo uso del local.
Incluido el arrancado de los elementos obsoletos o no necesarios, y la
carga y transporte del material sobrante a planta de reciclage o
vertedero autorizado.
Se comprobará la totalidad de las instalaciones:
- Cuadro electrico general;
- Lluminarias, enchufes, interruptores, canaletas, cableado y otros
componentes y elementos de la instalación de electricidad; 
- RAC, canaletas, cableado y otros componentes y elementos de la
instalación de datos;
- Sprinklers, extintores, y otroscomponentes y elementos de la
instalación contra incendios; 
- Componentes y elementos de la instalación de alarma;
-  Componentes y elementos de la instalción de  portero automatico;
- Splits, unidades exteriores, canaletas, cableado, desagües, y otros
componentes y elementos de la instalación de climatización;
-  Componentes y elementos de la instalación de fontaneria;
- Deshumidificador
- Otros componentes y elementos de otras instalaciones o aparatos no
contempladas anteriorment.
El importe total del "CAPITULO DE INSTALACIONES" es global y acumulativo,
por lo que con dicho importe se deben realizar todos los trabajos que
conforman las distintas partidas del capítulo.
Incluido limpieza de la obra y carga y transporte de material sobrante a
vertedero.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 350,00 350,00

9.2 09IGs PA Modificación de la  instalación de ELECTRICIDAD, motivada por la
modificación de la distribución del local y la iluminación exterior en
fachada. 
Incluido cambio de la totalidad de las luminarias por LED.  25 paneles
LED de superfície 120x30cm. Potencia 42W. Blanco neutro 4500K, y 4
plafones circulares LED de superfície 22,5cm de diámetro. Potencia 18W.
Blanco neutro 4500K. Totalmente terminada y funcionando.
El importe total del "CAPITULO DE INSTALACIONES" es global y acumulativo,
por lo que con dicho importe se deben realizar todos los trabajos que
conforman las distintas partidas del capítulo.
Incluido limpieza de la obra y carga y transporte de material sobrante a
vertedero.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 1.320,73 1.320,73

9.3 091Gs PA Modificación de la  instalación de DATOS, motivada por la modificación de
la distribución del local.  Totalmente terminada y funcionando.
El importe total del "CAPITULO DE INSTALACIONES" es global y acumulativo,
por lo que con dicho importe se deben realizar todos los trabajos que
conforman las distintas partidas del capítulo.
Incluido limpieza de la obra y carga y transporte de material sobrante a
vertedero.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 200,00 200,00

9.4 091Gsb PA Modificación de la  instalación de PROTECCION CONTRA INCENDIOS, motivada
por la modificación de la distribución del local.  Totalmente terminada y
funcionando.
El importe total del "CAPITULO DE INSTALACIONES" es global y acumulativo,
por lo que con dicho importe se deben realizar todos los trabajos que
conforman las distintas partidas del capítulo.
Incluido limpieza de la obra y carga y transporte de material sobrante a
vertedero.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 200,00 200,00
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9.5 091Gscw PA Modificación de la  instalación de ALARMA, motivada por la modificación
de la distribución del local.  Totalmente terminada y funcionando.
El importe total del "CAPITULO DE INSTALACIONES" es global y acumulativo,
por lo que con dicho importe se deben realizar todos los trabajos que
conforman las distintas partidas del capítulo.
Incluido limpieza de la obra y carga y transporte de material sobrante a
vertedero.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 200,00 200,00

9.6 091Gsct PA Modificación de la  instalación de PORTERO AUTOMATICO, motivada por la
modificación de la distribución del local.  Totalmente terminada y
funcionando.
El importe total del "CAPITULO DE INSTALACIONES" es global y acumulativo,
por lo que con dicho importe se deben realizar todos los trabajos que
conforman las distintas partidas del capítulo.
Incluido limpieza de la obra y carga y transporte de material sobrante a
vertedero.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 250,00 250,00

9.7 091Gscd PA Modificación de la  instalación de CLIMATIZACION, motivada por la
modificación de la distribución del local.   
Incluido suministro y substitución de tres split de paret por otros
inveter, programables con termostato-programador para
humedad-temperatura. Clase A++/A de 6000 frigorias (2 en sala 1 y 1 en
sala 2). Incluido compresor/res. Totalmente terminada y funcionando.
El importe total del "CAPITULO DE INSTALACIONES" es global y acumulativo,
por lo que con dicho importe se deben realizar todos los trabajos que
conforman las distintas partidas del capítulo.
Incluido limpieza de la obra y carga y transporte de material sobrante a
vertedero.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 6.500,00 6.500,00

9.8 09IG1 PA Modificación de la  instalación de FONTANERIA. Agua fria.
Modificación motivada por la sustitución del lavabo por otro de adaptado,
y la sustitución de un inodoro por un vertedero. Incluido la colocación
de los aparatos sanitarios y las griferias, así como la instalación de
los elementos necesarios de la pequeña evacuación. Totalmente terminada y
funcionando.
El importe total del "CAPITULO DE INSTALACIONES" es global y acumulativo,
por lo que con dicho importe se deben realizar todos los trabajos que
conforman las distintas partidas del capítulo.
Incluido limpieza de la obra y carga y transporte de material sobrante a
vertedero.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 250,00 250,00

9.9 091Gsc UD Suministro y colocación, si procede, de nuevo DESHUMIDIFICADOR. 
Totalmente instalado y funcionando.
El importe total del "CAPITULO DE INSTALACIONES" es global y acumulativo,
por lo que con dicho importe se deben realizar todos los trabajos que
conforman las distintas partidas del capítulo.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 200,00 200,00

9.10 091Gf UD Suministro y colocación de luminarias led en fachada. Incluido
temporizador

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 350,00 350,00
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10.1 1001 UD Suministro de conjunto de  lavabo mural fijo de porcelana sanitaria con
frente cóncavo. Modelo PRESTOSAN 861 "PRESTO EQUIP", equipado con grifo
mezclador gerontológico. Incluido accesorios

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 550,00 550,00

10.2 1004 UD Suministro de vertedero de porcelana sanitaria conrejilla. Modelo GARDA
"ROCA". Incluido accesorios

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 160,00 160,00

10.3 1006 UD Suministro de grifo de pared (índice azul). Modelo BRAVA "ROCA". Incluido
accesorios

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 50,00 50,00

10.4 1010 UD Suministro de percha simple de acero inoxidable. Modelo 88052 "PRESTO
EQUIP"

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Bany 1 1,000
Espai
neteja 2 2,000

Total UD ............: 3,000 12,00 36,00

REFORMA DE LOCAL - SQV Pàgina 12
Pressupost parcial nº 10  APARATOS SANITARIOS - GRIFERIAS - ACCESORIOS BAÑO

Codi U Denominació Amidament Preu Total



11.1 13Rt PA Repaso de las ventanas de aluminio y de las correspondientes persianas,
para su correcto funcionamiento. Incluido suministro de material
necesario.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 250,00 250,00

11.2 ROTYU UD Suministro y colocación de rótulo (a determinar)

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rotulo
calle 1 1,000

Total UD ............: 1,000 400,00 400,00
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12.1 PINI01 M2 Pintado de paredes y techos interiores sobre PYL o yeso de hasta 3m de
altura. Revestimiento continuo de paramentos verticales y horizontales ,
con dos capas de pintura plastica mate de acabado, la primera capa
diluida al 20% y la segunda sin diluir.  Incluido preparación,
enmasillado , lijado y limpieza final. El precio incluye la protección
del entorno que pueda se afectado durante los trabajos y la resolución de
los puntos singulares.
RAL 9003
Criterios de medición:
Oberturas <= 4,00m2 no se deducen y incluyen la superfície de los
paramentos laterales de las oberturas en una profundidad de 30cm.
Oberturas > 4,00m2 se deduce el 100% y no incluye los retornos,
brancales, dinteles, etc...

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
PARETS 0,000
Sala 1 1 13,840 2,670 36,953

1 6,200 2,670 16,554
1 10,950 2,670 29,237
1 2,970 2,670 7,930
1 1,500 2,670 4,005
1 3,050 2,670 8,144

Sala 2 2 3,880 2,670 20,719
2 6,170 2,670 32,948

Entrada 2 4,610 2,670 24,617
2 2,870 2,670 15,326

Pas 2 1,500 2,670 8,010
2 1,878 2,670 10,029

Espai
màquines 2 1,830 2,670 9,772

2 0,880 2,670 4,699
Bany 1 3,100 2,670 8,277
SOSTRES 0,000
Sala 1 74,76 74,760
Sala 2 23,62 23,620
Entrada 11,21 11,210
Pas 2,82 2,820
Bany 4,7 4,700
Espai
neteja 2,2 2,200
ALTRES 3% 356,53 0,030 10,696

Total M2 ............: 367,226 5,50 2.019,74

12.2 PINI35 M2 Pintado puertas interiores existentes. Pintado de puertas de paso
interiores existentes. Revestimiento continuo de puertas, con dos capas
de pintura acrilica satinada de acabado, previa preparación y reparación
de la superfície. Incluido preparación, enmasillado , lijado y limpieza
final. Incluido cantos, marcos, tapetas y grosores.
RAL 9003

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
P2 2 1,000 0,900 2,200 3,960
P3 2 1,000 0,900 2,200 3,960
P5 2 1,000 0,900 2,200 3,960
P6 2 1,000 0,900 2,200 3,960

Total M2 ............: 15,840 25,00 396,00

12.3 PINI35b M2 Pintado puertas interiores de madera NUEVAS. Pintado de puertas de paso
interiores de madera. Revestimiento continuo de puertas de madera, con
dos capas de pintura acrilica satinada de acabado, previa aplicación de
una capa de imprimación tapaporos para madera. Incluido preparación,
enmasillado , lijado y limpieza final. Incluido cantos, marcos, tapetas y
grosores.
RAL 9003

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
P4 2 0,900 2,200 3,960
P4 2 0,900 2,200 3,960

Total M2 ............: 7,920 50,00 396,00
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12.4 PEM30 M2 Pintado de rejas metalicas exteriores en ventanas, con dos capas de
pintura al esmalte satinada de acabado, previa aplicación de una capa de
imprimación anticorrosiva. Incluido preparación, limpieza de oxidos,
aplicación de desengrasante, lijado y limpieza final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Finestres
carrer 4 2,000 1,500 1,200 14,400

Total M2 ............: 14,400 20,00 288,00

12.5 PEM30b PA Pintado de rejas metalicas exteriores de ventilación del espacio de
condensadores de climatización (ambas caras) y enmarcado del hueco de
acceso según planos, con dos capas de pintura al esmalte satinada de
acabado, previa aplicación de una capa de imprimación anticorrosiva.
Incluido preparación, limpieza de oxidos, aplicación de desengrasante,
lijado y limpieza final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 350,00 350,00
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13.1 145237 UD Medidas de seguridad individuales, según estudio bàsico de seguridad, y
cumplimiendo todas las normativas vigentes en materia de seguridad y
salud.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 150,00 150,00

13.2 145236 UD Medidas de seguridad colectivas, según estudio bàsico de seguridad, y
cumplimiendo todas las normativas vigentes en materia de seguridad y
salud.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 150,00 150,00
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Pressupost d'execució material

1. DERRIBOS ........................................ 976,35
2. COMPARTIMENTACIÓN Y TRASDOSADOS ...................… 3.209,90
3. TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ...........................… 1.738,70
4. REVESTIMIENTOS ....................................… 794,96
5. PAVIMENTOS ........................................ 2.111,62
6. CARPINTERIA DE MADERA .............................… 1.000,00
7. CARPINTERIA METALICA ..............................… 5.600,00
8. VIDRIERIA ........................................ 2.980,00
9. INSTALACIONES .....................................… 9.820,73
10.  APARATOS SANITARIOS - GRIFERIAS - ACCESORIOS BAÑO… 796,00
11. OTROS TRABAJOS ...................................… 650,00
12. PINTURA ........................................ 3.449,74
13. SEGURIDAD Y SALUD ................................… 300,00

Total: 33.428,00

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS.



Capítol 1 DERRIBOS 976,35
Capítol 2 COMPARTIMENTACIÓN Y TRASDOSADOS 3.209,90
Capítol 3 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 1.738,70
Capítol 4 REVESTIMIENTOS 794,96
Capítol 5 PAVIMENTOS 2.111,62
Capítol 6 CARPINTERIA DE MADERA 1.000,00
Capítol 7 CARPINTERIA METALICA 5.600,00
Capítol 8 VIDRIERIA 2.980,00
Capítol 9 INSTALACIONES 9.820,73
Capítol 10  APARATOS SANITARIOS - GRIFERIAS - ACCESORIOS BAÑO 796,00
Capítol 11 OTROS TRABAJOS 650,00
Capítol 12 PINTURA 3.449,74
Capítol 13 SEGURIDAD Y SALUD 300,00

Pressupost d'execució material 33.428,00
13% de despeses generals 4.345,64
6% de benefici industrial 2.005,68

Suma 39.779,32
21% IVA 8.353,66

Pressupost d'execució per contracta 48.132,98

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL CENT 
TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS.

Projecte: REFORMA DE LOCAL - SQV

Capítol Import
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1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 

Aquest estudi geotècnic, encarregat per l’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, s’ha 

realitat pel projecte d’un nou arxiu a l’edifici existent al carrer de Sant Isidre nº 19-21 de Sant Quirze 

del Vallès (figura 1). 

 

Els objectius principals d’aquest estudi, es resumeixen a continuació: 

 

 Estudi del context geològic de la zona.  

 Identificació i caracterització de les característiques geotècniques de les diferents unitats 

litològiques detectades, mitjançant la realització de sondeigs mecànics a rotació amb 

extracció de mostra contínua, assaigs DPSH (assaigs de penetració dinàmica 

súperpesada), assaigs de penetració estàndard (SPT) i, assaigs de laboratori tant 

d’identificació (humitat natural, densitat natural, grau d’expansivitat del sòl, agressivitat del 

mateix en front el formigó, ...) com de resistència i deformació (compressió simple, tall 

directe, ...). 

 Determinació de la presència de nivell freàtic, la seva fondària i si presenta agressivitat en 

front el formigó segons la EHE Instrucción del hormigón estructural (R.D. 1247/2008).  

 Determinació del perfil estratigràfic del terreny. 

 Estudi de la càrrega admissible del terreny.  

 Estudi de la ripabilitat.  

 Determinació de l’acceleració sísmica bàsica (ab/g), del coeficient de contribució (K) i del 

coeficient del terreny (C) segons la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) 

RD 997/02. 

 Determinació del grup de municipis on s’engloba la zona d’estudi, en base a l’Apèndix B 

de l’Annex II del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 Protección frente a la 

exposición al radón. 
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Figura 1. Vista aèria de la zona d’estudi, emmarcada en vermell (font Google Earth). 

 
 

2. TREBALLS DE RECONEIXEMENT 

 

Els treballs de reconeixement de la zona d’estudi han consistit en el següent: 

 

 Visita del geòleg a l’emplaçament per a verificar la maquinària més adient per a la 

realització del treballs de camp, tenint en compte tant l’accés  com la geologia de la zona. 

 Supervisió “in situ” pel geòleg de les perforacions realitzades. 

 Realització de 3 proves de penetració dinàmica súperpesada (DPSH) de 5.0 metres de 

fondària (figura 2).  

Aquestes fondàries fan referència les boques de la perforació. 

 

A l’assaig (DPSH), s’ha de comptar el número de cops necessaris per clavar una puntaza 

de forma cònica normalitzada de diàmetre 50.5 mm, mitjançant una maça de 63.5 ± 0.5 kg. 

de pes que cau des d’una alçada de 76 cm. La freqüència de copeig és de 15-30 cops per 

minut. Amb aquests valors de N20 (nº de cops necessaris per clavar la puntaza 20 cm. en 

el terreny), es genera una gràfica on s’indica el número de cops per cada fondària del 

sondeig.  

 

A l’Annex gràfic queden registrades a les gràfiques obtingudes. 

Zona d’estudi 
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Figura 2. Execució del DPSH P-1.  

 

 Realització d’1 sondeig mecànic a rotació amb extracció de mostra contínua  

mitjançant bateries simples i corones de widia de 4.0 metres de fondària. Aquesta fondària 

fa referència a la boca de la perforació (figura 3). 

 

Tots els testimonis obtinguts durant la perforació dels sondeigs a rotació, han sigut descrits 

i analitzats per un geòleg i dipositats, seqüencialment, en caixes porta mostres tal i com es 

pot observar a cadascuna dels columnes estratigràfiques de l’Annex gràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Execució del sondeig a rotació S-1R. 

 

 Durant la realització del sondeig a rotació s’ha realitzat 1 assaig de penetració estàndard 
(SPT) i s’ha agafat 1 mostra inalterada per a la realització d’assaigs de laboratori. 

 

L’assaig SPT, és una prova de penetració dinàmica que determina la resistència del sòl a 

la penetració d’un agafamostres tubular d’acer, a l’interior del sondeig, de manera que 

permet obtenir una mostra representativa, encara que alterada, del subsòl. 

S-1R 

P-1 
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Consisteix en contar el número de cops (N) necessaris per penetrar en el subsòl mitjançant 

el colpeix d’una maça de 63.5 kg ± 0.5 kg. de pes que cau des d’una alçada de 760 mm ± 

10 mm. En concret, la penetració es realitza en quatre trams de 15 cm. de longitud, sent el 

valor N30 al corresponent amb la suma dels cops dels dos trams centrals. 

 

Amb la mostra inalterada recollida als sòls, s’han realitzat els següents assaigs de 

laboratori: 

TIPUS D’ASSAIG NORMA Nº ASSAIGS 

Humitat natural  UNE 103-300-93 1 
Densitat natural  UNE 103-301-94 1 

Assaig d’expansivitat Lambe UNE 103-600-96 1 
Contingut en sulfats  UNE 83963:2008 1 
Compressió simple UNE 103-400-93 1 

Aquests assaigs han sigut realitzats per TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.,  
acreditat per la Generalitat de Catalunya. 

 

 
3. EMPLAÇAMENT 

 

La zona d’estudi es localitza a l’interior de l’edifici existent al carrer de Sant Isidre nº 19-21 de Sant 

Quirze del Vallès (veure figura 4 i 5), situant-se els sondeigs tal i com es presenta al plànol adjunt 

a l’annex gràfic i a la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Localització de la zona d’estudi, emmarcada en vermell  
(font Google Earth i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC). 

Zona d’estudi 
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Figura 5. Estat actual de la zona d’estudi. 
 

La zona d’estudi té forma rectangular i presenta una topografia molt regular, fet pel que les 

diferències topogràfiques entre les boques dels sondeigs són d’ordre centimètric a decimètric.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                      
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Plànol de situació dels sondeigs i DPSH. 
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4. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA 

4.1. Context geològic 

 

En termes geològics la nostra zona d’estudi es localitza a la depressió del Vallès, unitat 

morfoestructural limitada al nord per la serralada Prelitoral Catalana i al sud per la serralada Litoral 

Catalana. 

 

Aquesta depressió és una fosa sedimentària desenvolupada a finals de l’època Oligocena del 

període Terciari, durant una etapa distensiva que va suposar l’enfonsament de l’actual depressió 

respecte a les limítrofes Serralades Catalanes. Simultàniament a aquest enfonsament, la 

depressió resultant es va anar omplint per sediments d’edat miocena, resultat del desmantellament 

erosiu dels relleus de les properes serralades que la rodegen. 

 

Litològicament es troba constituïda per sediments de naturalesa detrítica i cohesiva amb predomini 

dels termes argilosos, sorrencs i gravosos, i amb uns graus variables de cimentació que permeten 

la presència de membres gresosos  o conglomeràtics. 

 

Estratigràficament els sediments terciaris, que arriben a mostrar uns gruixos hectomètrics, adopten 

una disposició horitzontal o subhoritzontal de les seves capes, si bé cap als marges de la depressió 

poden presentar uns cabussaments mes acusats degut a processos tectònics. 

 

Sobre d’aquest substrat i de forma discontínua, mitjançant una superfície de paleorelleu, es 

disposen els materials del període Quaternari, també de caràcter detrític, associats als actuals 

cursos fluvials o rieres, com sediments eluvials resultat de l’alteració “in situ” de les litologies 

terciàries. 

 

La zona d’estudi es troba ubicada en la fulla nº 41 (Vallès Oriental) del Mapa Geològic Comarcal 

editat per la Generalitat de Catalunya a escala 1:50.000. 

 

A la figura 7 es pot observar el mapa geològic de l’àrea d’estudi. 
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Figura 7. Context geològic de la zona d’estudi, emmarcada en vermell 

 (font ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya). 

 

4.2. Característiques geotècniques 
 

Una vegada finalitzats els diferents sondeig/proves de penetració i analitzades les mostres de sòls, 

s’han pogut determinar les característiques geotècniques de les diferents litologies detectades. 

 

Les unitats geotècniques diferenciades són les següents: 
 

 Unitat de reblert  

 Unitat Quaternària 

 

A continuació, es farà una descripció de cadascuna de les unitats així com, s’exposaran les seves 

característiques geotècniques principals. 

 

 

 

 

 

Zona d’estudi 

Qva1-5 
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4.2.1. Unitat de reblert  
 

Superficialment, es detecta un paviment de formigó d’uns 20 centímetres de gruix i, per sota, un 

reblert constituït per argiles marrons fosques amb graves disperses (figura 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8. Aspecte que presenten els nivells de la unitat de reblert. 

 

Una vegada finalitzades totes les perforacions, s’ha pogut verificar que, en els punts investigats, 

aquesta unitat arriba fins a les següents fondàries, referides a les boques de les mateixes: 
 

SONDEIG  
A ROTACIÓ FONDÀRIA  DPSH FONDÀRIA 

S-1R 0.6 m  P-1 0.6 m 
   P-2 2.2 m 
   P-3 1.4 m 

 

Degut al seu origen antròpic, és possible que aquesta unitat pugui presentar espessors superiors 

als detectats a les diferents perforacions. Cal indicar que, en el DPSH P-2, s’ha detectat una capa 

de formigó fins els 1.0 metre de fondària, aproximadament.  

 

Si bé als sondeigs realitzats no s’han detectat, cal tenir present l’existència d’estructures 

soterrades lligades a l’activitat de l’edificació actual (serveis, fonamentacions, ...). 

 

Des del punt de vista geotècnic, aquest materials presenten consistències toves. Les 

característiques geotècniques d’aquesta unitat són les següents: 
 

ASSAIG RESULTAT 

Densitat natural estimada, ρ (t/m3) 1.70-1.75 
Cohesió estimada, c (Kg/cm2) Nul·la-0.05 

Angle de fregament intern estimat,  (o) 24.5-25.5 
Assaig DPSH, N20 (nº cops/20 cm.) 4-16 

Reblert d’argiles Paviment 
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4.2.2. Unitat Quaternària  
 

Per sota de la unitat de reblert, i fins a la fondària màxima assolida pels sondeigs, es detecten els 

sòls d’edat Quaternària, que es troben constituïts per argiles marró vermelloses amb graves i 

nòduls carbonatats dispersos (figura 9).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 9. Aspecte que presenten els testimonis de la unitat Quaternària. 

 

Aquests sòls es poden catalogar com a CL segons la classificació USCS, mostrant com a fracció 

grollera secundària nivells de crostes carbonatades de gruix decimètric. 

 

Des del punt de vista geotècnic, es tracta d’una unitat dotada de consistències fermes a molt 

fermes (argiles) amb intercalacions secundàries de nivells de consistències rocoses (crostes 

carbonatades). 

 

Les característiques geotècniques d’aquesta unitat són les següents: 
 

ASSAIG RESULTATS 

Classificació USCS CL 
Humitat natural, W (%) 16.5 

Densitat natural, ρ (t/m3) 1.99 
Índex d’inflament Lambe, IH (MPa) 0.03 

Canvi potencial de volum, CPV No crític 
Contingut en sulfats (mg SO42-/kg mostra)  <322(1) 

Compressió simple, qu (kg/cm2) 1.97 
Assaig DPSH, N20 (nº cops/20 cm.) 8-79(2) 
Assaig SPT, N30 (nº cops/30 cm.) 29 

(1) No agressiu segons l’EHE Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto 1247/2008. 
(2) Aquest valor pot degut a una possible crosta carbonatada. 

 

Argiles 

Paviment Reblert d’argiles 
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5.- HIDROGEOLOGIA 
 

5.1. Nivell freàtic 
 

En el moment de perforació dels diferents sondeigs/DPSH (juliol de 2021), no es va detectar la 

presència del nivell freàtic, fins a la fondària màxima assolida pels sondeigs. 

 

No obstant, no es descarta que en èpoques d’elevades precipitacions, es presentin circulacions 

d’aigua pels trams més permeables o pels límits estratigràfics. 

 

5.2. Grau de permeabilitat segons DB-HS1 
 

Les unitats geotècniques detectades, presenten els següents coeficients de permeabilitat del 

terreny i grau d’impermeabilitat segons el DB-HS1: 

 

 UNITAT 
GEOTÈCNICA 

PRESÈNCIA 
D’AIGUA 

COEFICIENT DE 
PERMEABILITAT DEL 

TERRENY 

GRAU 
D’IMPERMEABILITAT 

SÒLS Unitat de reblert Baixa Ks>10-5 cm/s 2 

Segons el Documento Básico HS1 de Protección frente a humedad (figura 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Grau d’impermeabilitat pels sòls 

(font Documento Básico HS1 de Protección frente a humedad). 

 

6.- FONAMENTACIÓ 
 

Segons la informació facilitada, a la zona d’estudi es preveu el muntatge d’un nou arxiu sobre la 

solera existent, fet que no implicarà l’execució de noves fonamentacions ni l’excavació del terreny, 

respecte a la cota actual. 

 

Just per sota de la solera de formigó detectada (d’uns 20 cm de gruix) es detecta una unitat de 

reblert constituïda per argiles marró fosques. Donada les característiques geotècniques d’aquesta 

unitat, es podria considerar que presenta una càrrega admissible de 0.7 kg/cm2. 
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7.- SISMICITAT 
 

La perillositat sísmica del territori nacional queda reflexada en el mapa de la figura 11, el qual 

facilita, expressat en relació al valor de la gravetat g, l’acceleració sísmica bàsica ab (valor 

característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny) i, el coeficient de contribució 

K (considera la influència dels diferents terratrèmols esperats en la perillositat sísmica de cada 

punt). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Mapa de perillositat sísmica (font Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02)). 

 

Seguint les indicacions de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), RD 997/2002, 

es poden determinar els següents paràmetres: 

 

 Acceleració sísmica bàsica ab/g, pel municipi de Sant Quirze del Vallès: 0.04 

 Coeficient de contribució K, pel municipi de Sant Quirze del Vallès: 1.0 

 Coeficients del terreny C, per a cadascuna de les unitats litològiques detectades: 
 

 
 

 

 

 
 

 

UNITAT GEOTÈCNICA TIPUS DE SÒL COEFICIENT C 

Unitat de reblert IV 2.0 
Unitat Quaternària  II 1.3 
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8.- PROTECCIÓ EN FRONT A L’EXPOSICIÓ AL RADÓ 
 

En base a l’Apèndix B de l’Annex II del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 Protección 

frente a la exposición al radón, el terme municipal de Sant Quirze del Vallès queda inclòs en la 

classificació del grup de municipis de la zona I  
 

A l’Annex II, s’estableix com a nivell de referència pel promig anual de concentració de radó a 

l’interior dels locals habitables un valor de 300 Bq/m3 d’aire. Aquest valor serveix per a limitar el 

risc d’exposició al radó dels usuaris dels locals habitables. 

 

A l’Apèndix C de l’Annex II, queden reflexades les especificacions bàsiques per a determinar el 

promig anual de concentració de radó (Rn-222) a l’aire dels locals habitables de l’edifici projectat 

així com, el procés per a la seva determinació subdividit en tres fases (mostreig, medició i estimació 

del promig anual de concentració de radó) a dissenyar pel projectista, la direcció facultativa o 

entitat de control i el laboratori acreditat. Per tant, aquest conjunt d’actuacions, queda fora de 

l’abast d’aquest estudi geotècnic. 

 

 

Figura 12. Mapa de municipis classificats per nivells de potencial de radó. 
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9.- CONCLUSIONS 
 

A continuació s’exposaran les conclusions més importants extretes d’aquest estudi geotècnic 

realitzat al carrer de Sant Isidre nº 19-21 de Sant Quirze del Vallès:  

 

 A la zona d’estudi es preveu la instal·lació d’un arxiu. 

 

 La successió litostratigràfica obtinguda ha estat la següent: 

 

 Unitat de reblert d’un espessor comprès entre 0.6 m i 2.2 m.  

 Unitat Quaternària constituïda per argiles marró vermelloses de consistències fermes a 

molt fermes amb intercalacions de nivells secundaris de consistències rocoses (crostes 

carbonatades). 

 

 No s’han de considerar riscos de l’expansivitat ni de l’agressivitat  del terreny enfront del 

formigó segons l’EHE Instrucción de Hormigón Estructural (R.D. 1247/2008).  

 

 No s’ha detectat el nivell freàtic fins a la fondària màxima assolida pels sondeigs. No 

obstant, en èpoques d’elevades precipitacions, es podrien detectar circulacions d’aigua, 

pels trams més permeables o pels límits estratigràfics. 

 
 Per a la unitat de reblert, es podria considerar una càrrega admissible facilitada a l’apartat 

6.0. 

 

 L’acceleració sísmica bàsica (ab/g) de Sant Quirze del Vallès és de 0.04. 

 

 En base a l’Apèndix B de l’Annex II del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 

Protección frente a la exposición al radón, el terme municipal de Sabadell queda inclòs en 

la classificació del grup de municipis de la zona I. 

 

 Els resultats i conclusions obtingudes en aquest estudi, es basen únicament en els treballs 

realitzats dins la zona d’estudi.     

                                                                          

Sant Andreu de la Barca, juliol de 2021 

Miguel López Somoza 

Geòleg, col·legiat nº 5.218 
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CLÀUSULES 
 

 1.- Aquest estudi geotècnic es considera DOCUMENT CONFIDENCIAL per això, LSM 

LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L., 

únicament facilitarà informació parcial o total a la Propietat o en els casos previstos per les 

lleis. La propietat podrà sol·licitar la seva difusió a terceres persones, físiques o jurídiques. 

 

 Únicament la Propietat o els Tècnics responsables tenen autorització per a la reproducció 

total o parcial de les dades contingudes en aquest INFORME. 

 

 La informació indicada en els gràfics dels sondeigs (columna estratigràfica) únicament fa 

referència a la vertical del punt sondejat en el moment estudiat. 

 

 Per a l’execució dels sondeigs i assaigs, LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi 

ambient i fonamentacions especials, S.L. utilitza els medis i personal adequat, sent només 

responsabilitat de LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions 

especials, S.L. els treballs encarregats per a la realització d’aquest estudi geotècnic. 

 

 La posició del nivell freàtic indicada en el estudi, es correspon amb el dia de mesura i punt 

de sondeig indicat en el plànol de situació. 

 

 LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L., no 

es responsabilitza dels danys a serveis o instal·lacions soterrades que no haguessin sigut 

informades amb anterioritat a la realització dels treballs mitjançant plans acotats o 

mitjançant el seu posicionament en superfície. 
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CONTINGUT ANNEX GRÀFIC

Colummes estratigràfiques

Plànol de situació del sondeig a rotació i DPSH

ESTUDI GEOTÈCNIC

Carrer de Sant Isidre nº 19-21
Sant Quirze del Vallès

Barcelona

Informe nº 781/07/21

Actes de laboratori 

ARXIU MUNICIPAL

LSM LOSOM Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L.

Perfil estratigràfic
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PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS SONDEIGS A ROTACIÓ I DPSH
PERFILS ESTRATIGRÀFICS
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PERFIL ESTRATIGRÀFIC A A’-

Aquest tall és orientatiu entre sondeigs ja que conté informació extrapolada entre els mateixos.
Per tant, s’haurà d’interpretar amb les reserves oportunes.

Nº informe: 781/07/21
Emplaçament: Carrer de Sant Isidre nº 19-21 (Sant Quirze del Vallès).

Topografia aproximada

ESCALA HORITZONTAL: 1/125
ESCALA VERTICAL: 1 1 0/ 0

DIN-A4

Formigó i unitat de reblert.

Fondària assolida en metres.L
L

E
G

E
N

D
A

Unitat Quaternària.

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

-5.0

-6.0

M
e
tr

s
e

±0.0

+1.0

Nivells d’argiles.

Possible crosta carbonatada.

P-3

5.0

P-2

5.0

S-1R

4.0

P-1

5.0



1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Localització:
Peticionari:

Cota aproximada (m):

Longitud sondeig (m):

Nivell freàtic (m):

Data inici/fin:

Supervisor:

P
ro

fu
n

d
ita

t
(m

) DESCRIPCIÓ
LITOLÒGICA

C
la

ss
ifi

ca
ci

ó
 U

S
C

S

T
ip

u
s

d
’a

ss
a

ig

Ta
m

ís
0

.0
8

(%
)

H
u

m
ita

t 
n

a
tu

ra
l

(%
)

P
e

s
e

sp
e

cí
fic

(T
n

/m
)!

L
ím

it 
líq

u
id

(%
)

D
e

n
si

ta
t

n
a

tu
ra

l
(T

n
/m

)!

Ín
d

e
x

d
e

 p
la

st
ic

ita
t

(%
)

E
xp

a
n
si

vi
ta

t 
L
a
m

b
e

In
fla

m
e

n
t 

lli
u

re
(%

)

P
re

ss
ió

 d
’in

fla
m

e
n
t

(k
P

a
)

C
o
m

p
re

ss
ió

 s
im

p
le

(k
g
/c

m
) "

C
o
h
e
si

ó
(k

g
/c

m
) "

A
n
g
le

 d
e
 f

re
g
a
m

e
n
t

in
te

rn
 (

°)

M
a
tè

ri
a
 o

rg
à
n
ic

a
(%

)

S
u
lfa

ts
(p

p
m

)

P
re

ss
ió

 lí
m

it
(k

g
/c

m
) "

M
ò
d
u
l d

e
 d

e
fo

rm
a
ci

ó
(k

g
/c

m
) "

E
d
ò
m

e
tr

e
(c

c,
cs

)

pH:

CO (mg CO /l):2 2

NH (mg NH /l):4 4

+ +

Mg Mg2+ 2+(mg /l):

SO SO4 4

2- 2-(mg /l):

Res. sec (mg/l):

Agressivitat química (EHE):

A
N

A
L

ÍT
IC

A
D

’A
IG

Ü
E

S

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

S

Tipus de perforació:

Revestiment (mm):

N
iv

e
ll

fr
e

à
tic

S.P.T.

Mostra inalterada.

Testimoni parafinat.

Nivell freàtic.

5

TP

MI

L
L

E
G

E
N

D
A

Miguel López S.

29
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Carrer de Sant Isidre nº 19-21 (Sant Quirze del Vallès).
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
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FOTOGRAFIES DE CAMP

Fulla /2 2

S-1RNº informe: 781 7/0 /21

Fotograf a 2i . De 3.0 a .0 metres de profunditat.4

Fotograf ai 3. Emplaçament del sondeig S-1R.

Fotograf a 1i . De 0.0 a 3.0 metres de profunditat.



Carrer de Sant Isidre nº 19-21 (Sant Quirze del Vallès).

Peticionari: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Cota aproximada (m): ~ ±0.00 Supervisor: Miguel López Somoza

Longitud sondeig (m): 5,0 Data inici/fin:

Nivell freàtic (m): No detectat
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Carrer de Sant Isidre nº 19-21 (Sant Quirze del Vallès).

Peticionari: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Cota aproximada (m): ~ ±0.00 Supervisor: Miguel López Somoza

Longitud sondeig (m): 5,0 Data inici/fin:

Nivell freàtic (m): No detectat
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Peticionari: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
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Longitud sondeig (m): 5,0 Data inici/fin:

Nivell freàtic (m): No detectat
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Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 1 de 4    INFORME D'ASSAIG
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Identificació de l’informe:  N15592/1 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Referència donada pel peticionari: Sondeig S-1
Altres referències de la mostra: Prof: De 0,7 a 1,3 m
Data de recepció: 05/07/2021 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: Inalterada
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: N15592/1
Envolcall: Tub de PVC Dimensions / pes: 60 cm de longitud i 6 cm de diàmetre

Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X

X

X

OBSERVACIONS:

SOBRANT:

13/08/2021

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per 
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe: 13/07/2021

0971                LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.                                                                        
C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª               08740 - Sant Andreu de la Barca                          TF:93 682 18 96                NIF: B-66631664

Assaig d'expansivitat en l'aparell Lambe segons UNE 103600/96

Assaig de compressió simple segons UNE 103400/93

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 i UNE103202/95

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

H IST ÒR IC

8+8+9+9

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

Signatari

Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:
En el laboratori resta mostra sobrant de tipus  representatiu  emmagatzemat convenientment.   

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

Argila marró, més vermellosa i amb menys calitx a sostre i més clara i amb més 

calitx cap a la base. Té punts d'òxids foscos i alguna grava de pissarra.  Humit.

Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.Resultats dels assaigs:

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

77296239R JOSE 
MARIA TELLA (R: 
B62786371)

Firmado digitalmente por 
77296239R JOSE MARIA TELLA 
(R: B62786371) 
Fecha: 2021.07.13 09:03:24 
+02'00'



 

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
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segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 
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                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N15592/1 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

ASSAIG D'EXPANSIVITAT D'UN SÒL EN L'APARELL LAMBE                                UNE 103600/96

      Data inici de l'assaig: 08/07/2021 08/07/2021

Condicions de l'assaig: Humitat              Compactació
Sec (w  50) 3 capes/ 7 cops per capa

Constant de l'anell dinamomètric (N/div): 9,94 (Data de calibratge): 14/11/2020

RESULTATS: Índex d'inflament (MPa) 0,03
Cànvi potencial de volum 0,56 NO CRITIC

Data final de l'assaig:
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Canvi de Volum Potencial

Condicions d'humitat: Corba per a condicions de sòl  Sec o Humit

NO  CRITIC MARGINAL CRITIC MOLT CRITIC

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL         UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'inici d'assaig: 08/07/2021 pH de la suspensió: 7,7
Data finalització d'assaig: 09/07/2021 Resultat: NEGATIU (No detectat)

% de material que passa pel UNE 2: 64

RESULTATS

Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO4
2-): < 0,05

Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO4
2-): < 0,03

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO3- : < 0,03 %
Expressat en CaSO4 ·  2H2O: < 0,07 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 322
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TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE                      UNE 103400/93 Pàgina 1 de 2

Data d'assaig: 08/07/2021 Tipus de mostra: INTACTA
Velocitat de deformació unitària: 2,604 mm/min Tipus de mesura de força: Cèl· lula de càrrega de 50 KN

Dades de la mostra cilíndrica: PR-1/0456

Diàmetre: 5,8 cm Pes humit: 684,4 g

Secció: 26,41 cm! Humitat: 16,5 %

Longitud: 13,02 cm Densitat humida: 1,99 g/cm3

Volum: 343,82 cm3 Densitat seca: 1,71 g/cm3

Deformació Càrregues Secció Tensió Deformació Càrregues Secció Tensió
(mm) N corregida (cm!) Kp/cm! (mm) N corregida (cm!) Kp/cm!
0,000 0 26,41 0,00 4,270 456 27,30 1,70

0,070 29 26,42 0,11 4,340 459 27,32 1,71

0,140 50 26,44 0,19 4,410 462 27,33 1,72

0,210 70 26,45 0,27 4,480 462 27,35 1,72

0,280 85 26,46 0,33 4,550 465 27,36 1,73

0,350 100 26,48 0,39 4,620 468 27,38 1,74

0,420 117 26,49 0,45 4,690 471 27,39 1,75

0,490 132 26,51 0,51 4,760 471 27,41 1,75

0,560 150 26,52 0,58 4,830 471 27,42 1,75

0,630 162 26,54 0,62 4,900 474 27,44 1,76

0,700 179 26,55 0,69 4,970 474 27,46 1,76

0,770 194 26,56 0,74 5,040 477 27,47 1,77

0,840 206 26,58 0,79 5,110 477 27,49 1,77

0,910 221 26,59 0,85 5,180 480 27,50 1,78

0,980 235 26,61 0,90 5,250 480 27,52 1,78

1,050 250 26,62 0,96 5,320 483 27,53 1,79

1,120 262 26,64 1,00 5,390 483 27,55 1,79

1,190 274 26,65 1,05 5,460 486 27,56 1,80

1,260 285 26,67 1,09 5,530 486 27,58 1,80

1,330 297 26,68 1,14 5,600 489 27,59 1,81

1,400 309 26,69 1,18 5,670 489 27,61 1,81

1,470 321 26,71 1,23 5,740 495 27,63 1,83

1,540 330 26,72 1,26 5,810 495 27,64 1,83

1,610 338 26,74 1,29 5,880 495 27,66 1,83

1,680 344 26,75 1,31 5,950 498 27,67 1,84

1,750 353 26,77 1,34 6,020 495 27,69 1,82

1,820 359 26,78 1,37 6,090 498 27,70 1,83

1,890 365 26,80 1,39 6,160 501 27,72 1,84

1,960 368 26,81 1,40 6,230 501 27,73 1,84

2,030 374 26,83 1,42 6,300 503 27,75 1,85

2,100 377 26,84 1,43 6,370 501 27,77 1,84

2,170 380 26,85 1,44 6,440 503 27,78 1,85

2,240 386 26,87 1,46 6,510 503 27,80 1,85

2,310 389 26,88 1,48 6,580 503 27,81 1,84

2,380 391 26,90 1,48 6,650 506 27,83 1,85

2,450 394 26,91 1,49 6,720 506 27,84 1,85

2,520 397 26,93 1,50 6,790 509 27,86 1,86

2,590 400 26,94 1,51 6,860 509 27,88 1,86

2,660 403 26,96 1,52 6,930 512 27,89 1,87

2,730 406 26,97 1,53 7,000 512 27,91 1,87

2,800 412 26,99 1,56 7,070 512 27,92 1,87

2,870 415 27,00 1,57 7,140 512 27,94 1,87

2,940 415 27,02 1,57 7,210 516 27,96 1,88

3,010 418 27,03 1,58 7,280 518 27,97 1,89

3,080 421 27,05 1,59 7,350 520 27,99 1,89

3,150 424 27,06 1,60 7,420 526 28,00 1,92

3,220 424 27,08 1,60 7,490 528 28,02 1,92

3,290 427 27,09 1,61 7,560 531 28,04 1,93

3,360 433 27,11 1,63 7,630 532 28,05 1,93

3,430 433 27,12 1,63 7,700 537 28,07 1,95

3,500 436 27,14 1,64 7,770 538 28,08 1,95

3,570 436 27,15 1,64 7,840 539 28,10 1,96

3,640 442 27,17 1,66 7,910 540 28,12 1,96

3,710 442 27,18 1,66 7,980 541 28,13 1,96

3,780 445 27,20 1,67 8,050 542 28,15 1,96

3,850 445 27,21 1,67 8,120 543 28,16 1,97

3,920 450 27,23 1,69 8,190 544 28,18 1,97

3,990 450 27,24 1,68 8,260 540 28,20 1,95

4,060 450 27,26 1,68 8,330 528 28,21 1,91

4,130 453 27,27 1,69 8,400 520 28,23 1,88
4,200 456 27,29 1,70 8,470 512 28,24 1,85

Arxiu informàtic nº:



 

Aquest document consta de 4 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 4.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 4 de 4    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N15592/1 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 
ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE          UNE 103400/93                 GRÀFIQUES DE L'ASSAIG
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Punt de

 trencament

Forma de trencament
RESULTATS

1,97 Kg/cm! 193,04 KPa
6,29 % 8,19 mm

Angle de trencament: 54º Tipus de comportament: Semiplàstic

Càrrega de trencament:
Deformació trencament:
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1.  DADES DE L’OBRA 

2.  DADES TÈCNIQUES  

DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra CONDICIONAMENT DE LOCAL EN PLANTA BAIXA PER A 

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Emplaçament Via i núm. PLAÇA DE LA VILA, 7 (ENTRADA PEL 

CARRER SANT ISIDRE, 19-21 BX)
CP i Municipi 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Comarca VALLÈS OCCIDENTAL
Província BARCELONA

Superfície construïda 139,00 m2 aprox.
Promotor 
(qui encarrega el present estudi)

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Tècnic / Titulació de l’autor del projecte MARIA ROSA REMOLÀ FERRER

Tècnic / Titulació redactor de l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut

MARIA ROSA REMOLÀ FERRER

Referència del projecte E-21032 SANT ISIDRE 19-21 SQV 

DADES TÈCNIQUES
Topografia Plana

Característiques del terreny Edifici existent

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

Sol urbà consolidat, 
Edificació residèncial

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com 
soterrades

Clavegueram Existent

Aigua Existent

Electricitat Existent

Ubicació de vials Amplada menys de 4m aprox.

Nombre 1 vial
Densitat de circulació Nul·la (carrer de vianants)
Amplada de voreres carrer de vianants
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3.  CONCEPTES GENERALS 

Aquest estudi és coherent amb el contingut del projecte (projecte d’execució  o projecte tècnic), i recull les mesures 
preventives adequades als riscos que comporti la realització de l’obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 
d’accidents i malalties professionals. 

En la redacció d’aquest estudi s’ha tingut en compte la legislació vigent en matèria de seguretat i salut, i en especial la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, segons 
el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, i servirà per donar unes 
directius bàsiques al contractista, subcontractista i/o treballador autònom, per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el esmentat 
RD1627/1997. 

Promotor  
El promotor tindrà consideració de contractista quan contracti directament treballadors autònoms per a la realització de 
l’obra o de determinats treballs de la mateixa, amb l’excepció quan l’activitat contractada es refereixi exclusivament a la 
construcció o reparació que pugui contractar un cap de família respecta del seu habitatge (RD1627/1997 Art. 2) 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor, abans 
del inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra (RD1627/1997 Art. 3). El contractista i el subcontractista tenen consideració 
d’empresa a aquests efectes (RD1627/1997 Art. 2). 

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats (RD1627/1997 Art. 3). 

 El promotor haurà d’efectuar l’avís previ a l’autoritat laboral competent abans del inici dels treballs (RD1627/97 Art. 18). 

Coordinador de seguretat 
El coordinador de seguretat el designa el promotor quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms (RD1627/1997 Art. 3). El contractista i el subcontractista tenen consideració d’empresa 
a aquests efectes (RD1627/1997 Art. 2). 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra i durant l’execució 
de l’obra podrà recaure en la mateixa persona (RD1627/1997 Art. 3).  

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra,  haurà  d’aprovar el pla de seguretat i salut, 
abans del inici de l’obra, pel, o quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa (RD1627/1997 Art. 7). 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, les 
funcions que se li atribueixen seran assumides per la direcció facultativa (RD1627/1997 Art. 7). 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra facilitarà el llibre d’incidències que constarà de 
fulles per duplicat, habilitat a tal efecte, i facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla 
de Seguretat i Salut (RD1627/1997 Art. 13). 

Contractista i subcontractista 
En aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l’estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra (Art. 7 del RD 
1627/97).  

El contractista haurà de formalitzar l’obertura del centre de treball comunicant-ho a l’autoritat laboral, amb la inclusió del 
pla de seguretat i salut juntament amb la corresponent acta d’aprovació del Coordinador o en el seu defecte de la 
direcció facultativa (Art. 19 del RD 1627/97).                                

Entre d’altres les obligacions dels contractistes descrites en l’article 11 del RD1627/97, son les següents: 

- Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

- Els contractistes i subcontractistes son responsables de l’execució correcte de les mesures preventives fixades en 
el pla de seguretat i salut en lo relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament  o,  en el seu 
cas, als treballadors autònom per ells contractats. 

- Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació i formació adequada 
de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
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Treballador autònom  
Quan el treballador autònom doni feina en l’obra a treballadors per compte aliena tindrà la consideració de contractista o 
subcontractista (RD1627/1997 Art. 2) 

Entre d’altres les obligacions dels treballadors autònoms descrites en l’article 12 del RD1627/97, son les següents: 

- Complir  el establert en el Pla de Seguretat i Salut 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució 
de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa 

Obres de les administracions públiques 
En el cas d’obres de les Administracions públiques, el pla de seguretat i salut, amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a la seva aprovació a 
l'Administració publica que hagi adjudicat l’obra (RD1627/1997 Art. 7) 

En les obres de les Administracions publiques el llibre d’incidències el  facilitarà l’oficina de supervisió de projectes o 
òrgans equivalent (RD1627/1997 Art. 13) 

Documentació en obra 
En l’obra haurà d’haver la següent documentació: 

- Pla de seguretat i salut (RD1627/1997 Art. 7) 
- Acta d’aprovació del Pla de seguretat i salut  
- Llibre d’incidències (RD1627/97 Art. 13) 

- Avís previ (RD1627/97 Art. 18) 

4.  PRINCIPIS GENERALS DOCUMENTALS 

VISAT DE PROJECTES (si s’escau) (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d’execució d’obra de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut,  serà 
requisit necessari per al visat per part del Col·legi professional, per a l’expedició de la llicencia municipal i d’altres 
autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques. 

En la tramitació per a l’aprovació dels projectes d’obres de les Administracions publiques es farà declaració expressa en 
l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l’estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de 
l’estudi bàsic. 

PLA DE SEGURETAT I SALUT (Art. 7 del RD 1627/97) 
En aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l’estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra.  

En aquest pla s’inclouran, en el seu cas,  les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi 
amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi o 
estudi bàsic.  

En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut les propostes de mesures 
alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució del import total, 
d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 del RD. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra, o quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. 

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

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l’obra a disposició permanent de la direcció facultativa, de qui intervingui 
en l’execució de l’obra, així com de les persones u organismes amb responsabilitat en matèria de prevenció en les 
empreses intervenents en la mateixa i els representants dels treballadors. Tots ells a més podran presentar escrits amb 
raonats suggeriments i alternatives que estimin oportunes. 

V DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS - ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT                                                                     



4

OLIVA  REMOLÀ   -   ARQUITECTURA 
www.oliva-remola.com   ·   info@oliva-remola.com   ·   937 850 303    640 140 678 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i 
incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé per variacions en el projecte d’execució que 
ha servit de base per elaborar aquest estudi o estudi bàsic, requerirà l’aprovació del coordinador o si no n’hi ha de la 
direcció facultativa.  

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.  
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els Contractistes i Sot-Contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació i formació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 

LLIBRE D’INCIDÈNCIES (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d’incidències 
que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte, i facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que 
hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l’oficina de supervisió 
de projectes o òrgans equivalent. 

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

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

Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, hauran de notificar-ho al 
contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest. 

En el cas que l’anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències u observacions prèviament anotades 
en aquest llibre, així com en el supòsit de paralització dels treballs, s’haurà de remetre en el termini de 24 hores, una 
copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l’obra. En tot cas s’ha d’especificar 
si l’anotació efectuada suposa una reiteració d’una advertència u observació anterior, o si pel contrari es tracta d’una 
nova observació. 

AVÍS PREVI (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent abans del inici dels treballs. 

L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III del RD, i s’haurà d’exposar en l’obra de forma visible, i anar-
se actualitzant en el cas que s’incorpori a l’obra un coordinador de seguretat i salut o contractista no identificat en l’avís 
inicialment enviat a l’autoritat laboral, i acompanyat de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut que ho farà el 
Coordinador o si no n’hi ha, la Direcció Facultativa. 

OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL (Art.19 del RD 1627/97) 
El contractista haurà de formalitzar l’obertura del centre de treball comunicant-ho a l’autoritat laboral, amb la inclusió del 
pla de seguretat i salut juntament amb la corresponent acta d’aprovació del Coordinador o en el seu defecte de la 
direcció facultativa.                                 

5.  PRINCIPIS D’ACCIÓ PREVENTIVA 

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

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

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

-La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
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-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 a prop de l’obra. 

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

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

-Evitar riscos 

-Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

-Combatre els riscos a l’origen 

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

-Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

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

-Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions de 
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

-Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

-Donar les degudes instruccions als treballadors 

b) Tot el personal, al inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació dels riscos i de 
les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. Cada empresa ha d’acreditar que el seu 
personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.  

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

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

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

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

6. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

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

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
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A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar 
en tot moment el risc d’incendi. 

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

A continuació es relacionen els riscos identificables en funció dels treballs a fer: 

MITJANS I MAQUINARIA  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

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

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (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 

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

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

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

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

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l’estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació de runes 

BASTIDES TUBULARS METÀL·LIQUES 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al buit. 

- Caigudes al mateix nivell. 
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- Atrapaments durant el muntatge. 

- Caiguda d’objectes. 

- Cops per objectes. 

- Els derivats del treball realitzat a la intempèrie. 

- Sobreesforços. 

- Desplom de la bastida.  

- Els inherents al propi treball a realitzar a la bastida. 

PONTS PENJATS 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes al buit. 

- Bolcada o caiguda per error del contrapès. 

- Caiguda per ruptura de la plataforma (fatiga o vellesa de la fusta). 

- Bolcada o caiguda per fallida del cabrestant. 

- Bolcada o caiguda per utilització de cables curts que no cobreixin la totalitat de l’alçada a recórrer, amb 
l’accionament del cabrestant. 

- Els inherents al propi treball a realitzar a la bastida. 

RAM DE PALETA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

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

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

- Talls i punxades 
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- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

RELACIÓ DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS PELS TREBALLADORS (Annex II del 
RD1627/1997) 

A continuació es detalla una relació no exhaustiva de treballs, que inicialment, no es desenvoluparan durant l’execució 
de l’obra, però que en el cas d’esdevenir hauran de tenir criteris específics en quan als riscos especials que poden 
afectar als treballadors: 

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

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

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

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

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 

- Treballs en 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.  

7. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

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

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

Tots els equips de protecció individual i els sistemes de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil.  Quan 
per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o equip, aquesta es 
reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. L’ús d’una peça o d’un equip de protecció 
mai no representarà un risc per si mateix. 

MESURES I SISTEMES DE PREVENCIÓ I PROTECCIONS COL·LECTIVES 
Es col·locaran  rètols amb les senyals de seguretat a utilitzar en el interior del recinte de l’obra. La Senyalització de 
seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la normativa assenyalada en aquesta 
activitat es la següent: 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
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- Senyal d’advertència de risc d’incendis. 

- Senyal de prohibit el pas als vianants. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

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 al interior de l’obra com en relació amb els 
vials exteriors. En el cas de realitzar rampes d’accés, aquestes disposaran d’un refugi per a persones als 20m del seu 
començament si es que no s’ha arribat a dalt. 

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

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

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 

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

Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 

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

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

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

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

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

Utilització de paviments antilliscants.  

A continuació es descriuen les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre 
el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir:  

Escales de mà 

- Es col·locarà escala de mà sempre que el desnivell a salvar sigui igual o superior a 1,20m. La distància màxima 
entre escales serà de 20,00m.  

- No s’utilitzaran escales de més de 5 metres d’alçada, si no es disposa de garanties sobre la seva resistència, per 
tant no es poden utilitzar escales improvisades. En Treballs a més de 3,5m del terra, caldrà utilitzar una protecció 
anticaigudes o element similar. 

- La seva longitud ha de sobresortir al menys 1,00m del pla de treball on s’arriba o punt superior de 
desembarcament.  

- Es col·locaran, en la mesura del possible, formant un angle de 75 graus amb l’horitzontal.  

- El seu suport ha de ser estable, resistent i immòbil. Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants que 
impedeixin el lliscament dels peus de l’escala, i tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior 
per tal d’evitar moviments. Les escales que disposin de rodes s’han d’immobilitzar abans del seu ús. 

- Les escales es revisaran periòdicament i es prohibeix l’ús d’escales de fusta pintada, per la dificultat de detectar 
possibles defectes. 

- Les escales de mà no es faran servir simultàniament per dues persones, i tant la pujada com la baixada es farà 
sempre de cara a l’escala.  
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Plataformes de treball i  Bastides de cavallets 
- No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.  

- Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.  

- La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.  

- En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral.  

- L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.  

- El conjunt haurà de ser estable i resistent. 

Bastides  (RD 2177/2004) 

Cal efectuar un càlcul de resistència i estabilitat, a menys que estigui muntat segons una configuració típica generalment 
reconeguda. 

En funció de la complexitat de la bastida, caldrà elaborar un pla de muntatge, utilització i desmuntatge. Aquest pla i el 
càlcul descrit amb anterioritat l’ha d’efectuar una persona amb formació universitària habilitant. Aquest pla de muntatge, 
utilització i desmuntatge és obligatori en els següents tipus de bastides: 

- Plataformes suspeses de nivell variable (manuals o motoritzades), i plataformes elevadores sobre suport guia. 

- Bastides constituïdes per elements prefabricats, recolzades sobre terreny natural, soleres, sostres, voladissos, on 
l’alçada de la bastides sigui superior a 6 metres, o disposin d’elements horitzontals amb vol o distancies entre 
recolzaments superiors a 8 metres. 

- Bastides instal·lades  a l’exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o d’altres, si la distància entre el nivell del 
recolzament de la bastida i del sòl sigui superior a 24 metres 

- Torres d’accés i torres de treball mòbils en les que els treballs s’efectuïn a més de 6 metres del sòl. 

- Si les bastides estan entre les anteriors citades però disposen del marcatge “CE”, el citat pla es podrà substituir 
per les instruccions especifiques del fabricant, proveïdor o subministrador, excepte quan es realitzin les operacions 
de muntatge, utilització i desmuntatge en condicions, forma o circumstàncies no previstes a es citades 
instruccions. 

Els elements de recolzament d’una bastida han d’estar protegits contra el risc de lliscament, sigui mitjançant subjecció a 
la superfície o amb un dispositiu antilliscant. 

Les dimensions, forma i disposició de les plataformes d’una bastida han de ser apropiades per als treballs que cal 
executar, i no hi ha d’haver-hi cap buit perillós entre els components de les plataformes i els dispositius verticals de 
protecció col·lectiva. 

Quan algunes parts d’una bastida no estiguin a punt per ser utilitzades, per exemple durant el muntatge, aquestes 
hauran de tenir senyals d’advertència de perill general, segons el decret 486/97 i caldrà limitar convenientment l’accés a 
la zona de perill amb barreres físiques. 

Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificats sota la direcció d’una persona amb formació 
universitària o professional que els habiliti, o per treballadors que hagin rebut formació específica. 

Les bastides han de ser inspeccionades per una persona amb formació universitària o professional que els habiliti: 

- Abans de la posada en servei 

- Periòdicament 

- Desprès de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició al intempèrie, terratrèmols, o qualsevol 
circumstància que hagi pogut afectar la seva estabilitat. 

Les bastides tubulars metàl·liques tindran les següents característiques: 

- Per damunt d’alçades de treball superiors als 2m., la bastida ha d’estar proveïda de barana de 0,90 m. d’alçada 
mínima, amb protecció superior, intermèdia i entornpeu, que sigui capaç de suportar una empenta tangencial de 
150 Kg/ml. 

- L’amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. Si hi ha acopi de material l’amplada serà com a 
mínim de 80cm, i en aquest cas hi haurà sòcol en la barana. 

- La distància de separació d’una bastida i la façana no serà superior a 0,45m en previsió de caigudes. 

- Tots els cossos de les bastides tubulars es travaran amb creus de Sant Andreu per ambdues cares.  

- La comunicació entre els diferents nivells i plataformes es farà mitjançant escales prefabricades integrades. 

- Les bastides es recolzaran sobre zones estables, preferentment damunt de soles de fusta. 

- Per al muntatge i el desmuntatge de les bastides tubulars es faran servir cinturons de seguretat i dispositius 
anticaiguda quan la plataforma superi els 2m d’alçada.  
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- Es col·locarà, lona o xarxa de seguretat, entarimat o marquesina de protecció de vianants, lona impermeable, i 
senyalització de seguretat  

Pont penjat 
- Les bastides penjades mòbils han de dur baranes laterals i una barana de d’0,70m a la part interior. Per damunt 

d’alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d’estar proveïda de barana de 0,90 m. d’alçada mínima, amb 
protecció intermèdia i entornpeu, que sigui capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. 

- L’amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. Si hi ha acopi de material l’amplada serà com a 
mínim de 80cm, i en aquest cas hi haurà sòcol en la barana. 

- La distància de separació d’una bastida i la façana no serà superior a 0,45m en previsió de caigudes. 

- Aquestes bastides estaran suspeses per un mínim de dos cabrestants i els cables tindran prou longitud per poder 
descendir i recolzar la plataforma al terra. Es prohibeixen els contrapesos que no estiguin fets amb motlles 
facilitats pel fabricant. 

- La distància màxima dels mòduls no serà superior a 3m. 

- No es poden unir diversos mòduls formant una bastida de longitud superior a 8m. 

- Caldrà establir punts d’ancoratge segurs per fixar-hi els cinturons de seguretat tipus arnès o els dispositius 
anticaiguda. 

- Les bastides penjades s’hauran de sotmetre a una prova plena de càrrega abans de ser emprades.  

- Es col·locarà, lona o xarxa de seguretat, entarimat o marquesina de protecció de vianants, lona impermeable, 
senyalització de seguretat, i doble cable de subjecció de la bastida (cable de seguretat). 

Tanques autònomes de limitació i protecció 

- Les tanques de delimitació i protecció tindran com a mínim 100 cm d’alçària, i seran construïdes a basa de tubs 
metàl·lics.  

- La tanca ha de ser estable i no s’ha de poder moure ni tombar. 

Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que es 
col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (RD1627/1997 Art. 7) 

 EQUIPS  DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

Cada contractista portarà el control  de lliurament dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que 
intervé a l’obra. 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un 
centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d’aquest 
sector. 

Utilització de casc homologat: El casc és d’ús personal i obligat en les obres de construcció, tan per a les persones que 
participen a l’obra com als visitants. Ha d’estar homologat d’acord amb la norma vigent. Els cascs que hagin sofert impactes 
violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

Calçat de seguretat: És obligat l’ús de calçat de seguretat i antilliscant, homologat d’acord amb la normativa vigent. El 
calçat tindrà puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar). Quan calgui treballar en terrenys humits 
o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de morter, les botes han de ser de goma.  

Cinturons de seguretat: Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l’ús de cinturons 
de seguretat homologats segons la normativa vigent. El cinturó de subjecció s’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi 
de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per impedir la 
caiguda lliure. A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
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Guants homologats: Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors, el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades, cal fer servir guants. Els guants poden ser de diferents materials, com de cotó o punt 
per a feines lleugeres, de cuir per a manipulació en general, de làtex rugós per a manipulació de peces que tallin, o de lona 
per a manipulació de fustes. Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la normativa 
vigent. Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats segons la normativa 
vigent 

Protectors de la vista: Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de 
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, s’hauran de protegir la vista amb ulleres de seguretat o caretes. Les ulleres i 
caretes de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la normativa vigent 

Protectors auditius homologats: Quan els treballadors estiguin en ambients excessivament sorollosos o en una àrea de 
treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús 
individual. Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la normativa vigent 

Perill d’intoxicació: S’establiran sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb 
perill d’intoxicació. També s’utilitzaran equips de subministrament d’aire. 

Roba de treball: Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 
facilitada o no per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. La roba ha de ser de teixit lleuger i 
flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. En el cas d’haver de 
treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, la roba ha de ser impermeable. Quan l’encarregat ho consideri 
necessari s’utilitzaran mandils 

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

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

-Preveure el sistema de circulació de vehicles tant al interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors 

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

-Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

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

  

8.  PRIMERS AUXILIS I INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 

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

S’informarà al 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. 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran , pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen 
a l’especifica’t els articles 44 de l’Ordenança general de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de l’Ordenança laboral de la 
construcció, vidre i ceràmica. 
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9.       NORMATIVA APLICABLE 

A continuació es relaciona la legislació vigent (actualitatció coac octubre 2014) en matèria de seguretat i salut, i que en 
part o en la seva totalitat haurà d’aplicar-se durant la construcció del projecte, del qual n’és conseqüència aquests 
estudi. 

Normativa de Seguretat i Salut 

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 
modificacions 

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)

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

R.D. 488/97.   
(BOE: 23/04/97)

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

R.D. 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

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

R.D. 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

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

R.D. 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

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

R.D. 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                             

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 

R.D. 1316/1989  
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001  
(BOE: 21/06/01)

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 
modificacions posteriors

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. 

R.D. 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))  

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

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

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) 
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Terrassa, 8 de novembre de 2021 

Equips de protecció individual

CASCOS NO METÁLICOS 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

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

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

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
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V DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS (MEMÒRIA VALORADA) 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

http://www.oliva-remola.com
mailto:info@oliva-remola.com


Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

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

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

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

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

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

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

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

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

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

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

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

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

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Codificació residus LERPes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 1,1938 0,0896 1,2450

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,5092 0,0407 0,5657
formigó 170101 0,0320 0,5068 0,0261 0,3621

petris 170107 0,0020 0,1093 0,0118 0,1640
guixos 170802 0,0039 0,0546 0,0097 0,1351
altres 0,0010 0,0139 0,0013 0,0181

   embalatges 0,0380 0,0593 0,0285 0,3966

fustes 170201 0,0285 0,0168 0,0045 0,0626
plàstics 170203 0,0061 0,0220 0,0104 0,1439

paper i cartró 170904 0,0030 0,0115 0,0119 0,1651
metalls 170407 0,0004 0,0090 0,0018 0,0250

totals de construcció 1,25 t 1,64 m3

si altres
-
-

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

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

CONDICIONAMENT DE LOCAL PER A DEPENDENCIES MUNICIPALS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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

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

és residu:

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.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

PLAÇA DE LA VILA, 7 (Entrada pel C/ Sant Isidre, 19-21 bx)
Comarca : VALLÈS OCCIDENTAL

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

SANT QUIRZE DEL VALLÈS

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -
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-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

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

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

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,51
Maons, teules i ceràmics 40 0,51
Metalls 2 0,01
Fusta 1 0,02
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,01
Paper i cartró 0,50 0,01
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

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

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

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

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

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

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

5.-

5.-
6.-

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

6.-

4.-

gestió dins obra

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

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

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

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

0,00

2 
/ 6

  R
ES

ID
US

  E
nd

er
ro

c,
Re

ha
bi

lit
ac

ió
 i 

A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 Tè

cn
ic

a.
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

m
od

-0
5/

20
18

   
( F

on
t: 

"G
ui

a 
d'

ap
lic

a
ci

ó 
de

l D
e

cr
et

 2
01

/1
99

4 
- P

ro
g

ra
m

a 
LI

FE
- 

ITE
C

" )

R.D. 105/2008

no no especial

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

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
Inerts i perillosos

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

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

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00
runa bruta

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

Formigó 0,49 7,33

Maons i ceràmics 0,76 11,46

Petris barrejats 0,22 3,32

Metalls 0,03 0,51

Fusta 0,08 1,27

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,19 2,91

Paper i cartró 0,22 3,34

Guixos i no especials 0,21 3,10

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

2,22 33,24
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

m3

euros

-

pressupost

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

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora
de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PUIGFEL, SA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Pol. Ind. Can Canadell E-815.03

1,11

- 2,44

0,00

0,97 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 0,42 -

- -

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

133,24

- 1,03

-

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 133,24

El volum dels residus és de : 2,22

0,17 -

3,82 -

1,11 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

0,00 100,00 0,00

-

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

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

08191 Rubí

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

Urb. Can Pi de la Serra

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

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

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

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

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

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

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

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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.

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.
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T 0,00 T
T 1,25 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 1,25 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

1,25Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 

inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren 
residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

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

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 13,75

1,3

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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