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OBEJECTE ACTUACIÓ  

L’objecte de la memòria és millorar i conservar l’enjardinament mitjançant 

jardineres de flor i planta vivaç sota el estrat arbori existent en l’avinguda Fages 

de Climent, entre el carrer Dama d’Aragó i l’Avinguda Mari Àngels Anglada  i 

annex al carril bici, com a conseqüència d’un procés participatiu dels veïns del 

barri que varen demanar major presència de flor en la via pública.   

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS   

Es realitzaran  la construcció de 6 jardineres d’acer corten amb resistència 

millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP segons UNE-EN 10025-5 de 10 

mm de gruix i 700 mm d’alçada i 3,5 m de diàmetre, reforçades amb perfil 

metàl·lic  de 5*5 cm (tal i com s’observa al plànol de detall annexat a la 

memòria) i rematades la vorada amb rodó d’acer coten de 12 mm de diàmetre. 

 

  

Croquis de detall de jardinera corten de 3,5 m de diàmetre 

 

Seient de 2*0,4 m 
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Jardinera similar a la projectada ubicada al passeig nou 

 

Prèviament a l’inici de les obres es realitzarà la senyalització i tancament de 

les mateixes per evitar accidents, el contractista vetllarà per demanar els 

permisos necessaris per ocupar la via pública i altres permisos necessaris per a 

dur a terme les obres, cuidant-se en tot moment de l’execució d’acomplir les 

normes de seguretat individual i col·lectiva que marca la llei de seguretat i salut.  

 

Primer, es realitzarà un replanteig amb topografia de les 6 jardineres a 

projectar i una poda de l’arbrat existent per a facilitar les feines de construcció. 

La cota de referència serà la del passeig de vianants i sobre la qual es 

replantejaran les jardineres per a que quedin a nivell i amb una altura de 45 cm 

sobre la cota de referència. 

 

 

 

 

 

 

 

Cota de referència 
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Segon, es realitzarà l’excavació de les 6 jardineres per deixar-les a la cota 

marcada amb el replanteig, eliminant la terra sobrant a abocador autoritzat. 

Tercer, s’instal·laran les 6 jardineres, deixant-les a cota i amb treballs de 

soldadura “in situ” per soldar els punts d’unió i realitzar les juntes de dilatació.  

 

Detall de junta de dilatació entre xapes corten 

Els seients quedaran alineats amb el passeig de vianant i es reforçaran amb 

perfils metàl·lics que quedaran formigonades junt a la sabata de cimentació de 

la vorada perimetral. També es realitzaran en xapa corten de 10 mm de gruix. 

 

Detall del seient de la jardinera amb xapa corten de 10 mm i 2*0,4 m 

Quart, es procedirà al formigonat amb formigó HM-25 N/mm2 de la cimentació 

de les jardineres, quedant les potes d’ancoratge definides als plànols 

Seient de 2*0,4 m 
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ancorades al formigó i unides per una sabata continua al voltant del perímetre 

de la jardinera. Abans del formigonat es deixarà un passatubs de 75 mm de PE 

corrugat per passar-hi la canonada de reg a cada jardinera.   

Quint, es realitzarà la rasa de la canonada de reg a 30 cm de l’espai entre la 

vorada del carril bici i a 30 cm del peu de l’arrel dels arbres, realitzant el 

piconatge dels adoquins que intercepti la rasa (veure plànol)  i els talls del 

paviment de formigó en els dos punts on s’intercepta i amb cura amb les arrels 

dels arbres i de la canonada existent de reg. 

 

 

 

º 

 

 

 

Traça de la rasa de reg que alimenta les jardineres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall del tall de formigó en paviment existent 

 

Traçat de la rasa 
Adoquí de 12*18*8 
cm 

Tall de paviment formigó 

Canonada de reg existent 
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Al mateix temps, es realitzarà l’excavació de l’arqueta de reg a l’inici de la rasa 

de reg i els treballs de connexió de la nova xarxa de reg a l’actual, anul·lant 

l’electrovàlvula de reg que dóna aigua a la xarxa existent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall d’arqueta de reg existent i punt ubicació nova arqueta 

 

Sext, es col·locarà la canonada de reg de PE de 40 mm de 6 atm des de la 

nova arqueta fins a l’última jardinera a una profunditat de 30 cm. En els dos 

punts on  hi ha els passants de PE de 75 mm, es col·locarà una capa de sorra 

a sota i posteriorment es formigonarà sobre la canonada de 75 mm, deixant un 

acabat uniforme amb el paviment actual.      

La nova arqueta de reg de 80* 60 cm estarà formada per 2 electrovàlvules de 

pas de 1 ¼” de 9 v amb regulador de pressió, manòmetre, filtres d’anella i un 

programador T-BOSS de 2 estacions. El fons de l’arqueta serà de grava i 

l’arqueta estarà formigonada amb formigó HM-15 N/mm2. 

Una vegada instal·lada la canonada de reg es reblirà la rasa amb el material 

procedent de la mateixa excavació, tractant de no barrejar la terra vegetal del 

fons amb el sauló de les capes superiors.  

Electrovàlvula a anul·lar 

Arqueta de reg nova 
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Sèptim, es realitzarà l’enrasat amb sauló de les jardineres existents amb el 

material de la pròpia excavació o amb material d’aportació, si és el cas. El 

material d’aportació haurà d’estar validat per la Direcció Facultativa.    

Posteriorment, es realitzarà l’emplena’t amb terra vegetal de les jardineres amb 

terra vegetal de textura franco-arenosa amb un percentatge de matèria 

orgànica superior al 10% d’origen vegetal i un ph entre 7-7,5.  

Octau, es realitzarà la instal·lació del tub gota a gota en les jardineres. Aquesta 

canonada serà de 16 de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior 

instal·lada en jardineres i connectada a la canonada de PE 40 mm, amb 

degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,33 m., amb cabal 

nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra 

l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2 i amb vàlvula de 

rentat de 16 mm 

Nové, es realitzarà la plantació de mosaic floral de planta en contenidor de 2-3 

L de les següent barreja d’espècies i d’acord amb el criteri de la Direcció 

Facultativa: 

- Limonium speciosum, Solenostemon “Chocolate Mint”, Heliotropium 

“Baby blue”, Amaranthus hypochondriacus “Green Thumb”, Senecio 

cineraria “Silver Dust”, Lipia nodiflora, Artemisa “Powis Castle”, 

Leucanthenum vulgare, Bulbine frutescens, Convulvus mauritanicus, 

Muhlembergia capillaris, Lavandula stoechas i Onthonna cheirifolia.  

 

Abans d’iniciar les feines de plantació es marcarà la distribució de les plantes i 

la seva situació en les jardineres. 

La densitat de plantació serà de 10 plantes/m2 i es realitzarà un primer de reg 

d’implantació. Posteriorment, es cobrirà l’espai entre plantes amb mulch 

procedent d’escorça de pi. 
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1. PRESSUPOST DE LES ACUTACIONS 



UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1. Feines de replanteig 

u
Feines de replanteig dels treballs d'excavacació i col·locació 

de jardineres de corten per deixar-les enrasada amb el 

paviment del passeig (inclòs mitjans auxiliars de 

topografia)

1,00 600,00 600,00

u Poda de l'arbrat existent per facilitar les feines de 

construcció (inclòs transport i l'eliminació de restes a 

abocador)

1,00 300,00 300,00

u Senyalització i tancament de les obres 1,00 500,00 500,00

m3
Excavació de jardinera en sòl dur amb retroexcavadora i 

recolzament amb mitjans manuals, per obrir caixa de 40-45 

cm de profunditat per col·locació de jardineres. Retirada, 

transport i eliminació de terres sobrants procedents de 

l'excavació i anivellament del mateix parterre on és la 

jardinera 

35,00 39,00 1365,00

m

Subministrament i col·locació de jardineres de 3,5 m de 

diàmetre de xapa d'acer corten de 10 mm de gruix i 70 cm 

d'alçada sobre base de formigó no estructural de 25 

N/mm2 de resitència mínima a compressió (materials 

inclosos) amb pates d'anclatge de 14*10 cm i costelles de 

perfil metàl·lic de 5*5 cm  i juntes de dilatació,  inclòs 

treballs de soladura "in situ" i talls amb radial . Inclou el 

treballs amb mitjans mecànics i manuals.

2.500,00 6,00 15.000,00

m2

Rebliment de sauló amb mitjans mecànics i manuals per 

emplenar espai entre jardinera de 40*40 cm i vordes amb 

gruix variable. Compactació amb mitjans mecànics 

10,00 147,02 1.470,23

ut

Feines d'excavació i lampisteria per fer escomesa de reg 

existent incloent la retirada de terres sobrants a abocador 

(inclòs accessoris)

100,00 1,00 100,00

ut

Subministrament i instal·lació de capçal de reg format 

per 2 electrovàlvules de pas 1 1/4" total amb regulador 

de caba, manòmetre i solenoide a 9 v amb possibilitat 

d'obertura manual i drenatge intern i connexions 

estanques tipus PGA-100, regulador de pressió 

ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvules, 2 filtre 

d'anelles d'1 1/4" de 120 MESH, 2 vàlvula manual de 

PVC de 1 1/4", arqueta de reg de PE de 80*60 cm 

amb fons d'àrid i anclada amb formigó HM-15 N/mm2 ( 

inclòs accessoris i feines paleteria) i programador T-

BOSS de 2 estacions

400,00 1,00 400,00

ml 

Excavació de rasa per mitjans mecànics amb 

recolzament d'alguns punts per mitjans manuals de 

30*30*30 cm  i rebliment de la mateixa amb material 

procedent de la mateixa excavació  i retirada a 

abocador del material sobrant

3,00 200,00 600,00

ut
Picat de llamborda de 12*18*8 cm i reposició de la 

mateixa amb morter i substitució en alguns punts de 

les unitats que es pugueren trencar

5,00 50,00 250,00

ml 
Tall de paviment de formigó per mitjans mecànics amb 

serra de disc i xorro d'aigua
10,00 16,00 160,00

m2

Demolició de paviment per mitjans mecànics amb 

retroexcavadora amb martell i retirada, transport i 

eliminació d'enderrocs a abocador amb una profunditat 

de 30 cm 

10,00 6,00 60,00

m2
Formigonat de rasa feta en paviment amb formigó HM-

25 i acabat superficial remolinat semillís amb pols de 

quars de color gris  i una profunditat de 30 cm

50,00 6,00 300,00

MEMORIA VALORADA JARDINERES FAGES DE CLIMENT

2. Col·locació de jardineres de corten

3. Tuberies de reg  i capçal



m Subministrament  i col·locació de tub de PE de doble paret, 

de diàmetre 75 mm, sobre base d'arid per a passatub 

(material i accessoris inclosos)

15,00 22,00 330,00

m

Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 

densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 40 mm de 

diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, 

segons UNE-EN 12201 (inclòs accessoris i probes 

estanqueitat)

6,88 196,00 1.348,48

m2

Parrilla de reg de polietilè de 16 mm  de diàmetre 

exterior i 14,6 mm de diàmetre interior instal·lada en 

jardineres i connectada a la tuberia de PE 40 mm, amb 

degoters autocompensants integrats i disposats cada 

0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme 

antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i 

presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2 i amb 

vàlvula de rentat de 16 mm

15,00 58,00 870,00

m3 

Subministrament i col·locació de terra vegetal de textura 

franco-arenosa amb fracció orgànica d'origen vegetal 

major del 5% i ph<7,5 per mitjans mecànics i manuals a 

dintre de la jardineres.

18,00 49,00 882,00

m2 

Subministrament i plantació de mosaic floral constituit per - 

Limonium speciosum, Solenostemon “Chocolate Mint”, 

Heliotropium “Baby blue”, Amaranthus hypochondriacus 

“Green Thumb”, Senecio cineraria “Silver Dust”, Lipia 

nodiflora, Artemisa “Powis Castle”, Leucanthenum vulgare, 

Bulbine frutescens, Convulvus mauritanicus, 

Muhlembergia capillaris, Lavandula stoechas i Onthonna 

cheirifolia. Densitat 10 ut/ m2. Contenidor 2,5-3 L. Inclòs 

primer reg.

75,00 58,00 4.350,00

m2
Subministrament de mulch tipus escorça de pi per a 

jardineres
6,00 58,00 348,00

5. Feines de reparació enllumenat

ut Partida alçada de reposició de serveis existents 1,00 3.000,00 3000,00

6. Feines de senyalització i seguretat

u 

Senyalització amb cinta de baliçament  i senyals per desviar 

el trànsit i ocupació de via pública

500,00 1,00 500,00

TOTAL 32.733,71

TOTAL AMB IVA (21%) 39.607,79

4. Feines de plantació 



 
2.. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades de l'obra 

Obra:  

0bra d’enjardinament Avinguda Fages de Climent 

 

Emplaçament: 

Av. Fages de Climent 

 

Àmbit d´actuació: 1400 m2 

 

Promotor:  

Ajuntament de Figueres (17600 Girona) 

 

Redactors del Projecte i de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Joan Salvador De Juan Juan 

 



1. Introducció:  
Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció 

de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions 

de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de 

la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 

d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 

Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 

present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 

l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà 

de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les 

anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en 

el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 

informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, 

s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de 

contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 

d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 

comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 

treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats 

als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 

següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de 

les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per 

a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta 

de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o 

fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i 

els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

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



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

treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 

moment d'encomanar les feines. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i 

adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 

cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 

substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de 

riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les 

societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 
3. Identificació dels riscos 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 

considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, 

havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en 

tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
3.01. Mitjans i maquinària  

- 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 

 
3.02. 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) 

 
3.03.Enderrocs 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 



- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 
3.04. Moviments de terres i excavacions 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades  

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

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

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

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
3.05. Fonaments 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

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

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

 
3.06. Estructura 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

- Cremades per soldadures 

 
3.07. 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) 

 
3.08. 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) 

 
3.09. Instal·lacions 

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

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

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals 

 
3.10. Plantacions 

- Cops i ensopegades 

- Talls i punxades 

- Caiguda de materials i rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

 

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

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 

específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

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

controlades o vigilades 

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

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

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

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

 
5. Mesures de prevenció i protecció 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de 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 pe als previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment...). 

 



5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

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

- Senyalització de les zones de perill 

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

exteriors 

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

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

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 

delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

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

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

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

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

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

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

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

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

 
5.02. Mesures de protecció individual 

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

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

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

punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització 

d'equips de subministrament d'aire 

 
5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís 

protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar 

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

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

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

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

 

 
6. Primers auxilis 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 

convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 

urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
7. Normativa aplicable 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 

26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 

92/57/CEE 

 



LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 

10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 

31/01/97).                Modificacions: RD 

780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 

 

 

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: 

23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 

23/04/97) 

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) 

a)  
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/06) 

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 

b) 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, de 14 DEabril                 (BOE 

23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

c)  

R.D. 488/97.  14  abril                   (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. 12 mayo               (BOE: 

24/05/97) 

 
d) PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 

DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 

24/05/97) 

 



DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

e)  

R.D. 773/1997.30 mayo                (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. 18 de julio           (BOE: 

07/08/97)                             transposició de la 

directiva 89/655/CEE                               

modifica i deroga alguns capítols de la 

“ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 

DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 

02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 

21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

f) R.D  988/1998                                 (BOE: 

03/06/98) 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

g) O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 

15/06/52)               modificacions:  O. 10 

diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)                         

O. 23 septiembre de 1966             (BOE: 

01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 

20 gener de 1956 

h) Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

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 

i) SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 

FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 

18/09/87) 

 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

j)  

O. de 23 de mayo de 1977            (BOE: 

14/06/77)                          modificació:O. de 7 

de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
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))  

 
REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 

AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 

07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE 

LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 

15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 

d'errades (BOE: 06/04/71)             

modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 

alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 



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

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 

27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 

30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 

BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

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

25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

04/09/75): N.R. MT-5           modificació: 

BOE: 27/10/75 

 
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

05/09/75): N.R. MT-6           modificació: 

BOE: 28/10/75  

 
k) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 

NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

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

29/10/75 

 l) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

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

30/10/75 

 
m) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

n)  

R. de 28 de julio de 1975               (BOE: 

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

31/10/75 
o) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 

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

01/11/75 

 

 

 

 



 
3. PLEC DE CONDICIONS 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I FACULTATIVES 

 

1. Definició i àmbit d’aplicació del Plec. 

2. Materials, dispositius o obres i les seves característiques. 

3. Execució, control i materials. 

4. Amidament, valoració i abonament. 

5. Prescripcions facultatives. 

6. Recepció de les obres i termini de garantia. 

7. Prescripcions complementàries. 



 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I FACULTATIVES 

 
1.-Definició i àmbit d’aplicació del Plec. 

 
1.1.-Objecte d’aquest Plec 

Aquest Plec té per objecte fixar les condicions tècniques generals i facultatives que regiran per a la realització de les obres 

que es defineixen en la present Memòria. 

Les condicions econòmic-administratives es fixaran a part del present Plec de Condicions. 

 
1.2.-Normativa aplicable 

Serà d’aplicació tota la normativa vigent que afecti les obres i materials que s’hi utilitzin. 

 
1.3.-Obligacions del contractista 

L’empresa constructora actuarà de patró legal de les obres i acceptarà les responsabilitats corresponents. 

Serà responsable dels danys a altri ja siguin organismes públics o privats, que es puguin produir com a conseqüència de 

l’obra. 

El constructor assumirà així mateix totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball i 

disposicions posteriors i en general qualsevol normativa al respecte en el moment de realitzar les obres. 

Aniran a càrrec del constructor les despeses de vigilància, amidaments, proves, apreciacions, liquidacions i neteja de les 

obres en finalitzar aquestes, així com el mitjans auxiliars que calguin per a l’execució d’aquestes. 

 
1.4.-Subcontractació 

L’empresa constructora no podrà subcontractar cap part de l’obra sense prèvia autorització de la Direcció Tècnica (DT). 

Podent subrogar les responsabilitats a que hi hagi dret. 

 
1.5.-Interpretació de Projecte 

La interpretació de Projecte correspon a la DT, que serà qui resolgui qualsevol dubte que pugui haver-hi sobre aquest 

No es podrà introduir cap canvi o modificació de les prescripcions del Projecte sense el vistiplau de la DT. 

En cas de contradiccions entre els diferents documents del Projecte o omissions prevaldran els plànols de detall sobre els 

generals i en quan a les especificacions de Projecte només que constin parcialment en algun o alguns dels documents, 

s’interpretarà que la part d’obra afectada s’haurà d’executar com si figurés en la totalitat dels documents del Projecte. 

 
1.6.-Direcció Tècnica de les obres 

La Direcció Tècnica de les obres anirà a càrrec del tècnic designat per el Promotor. 
 
 
2.-Materials, dispositius o obres i les seves característiques. 
 
2.1.-Característiques dels materials 

Els diferents materials que intervinguin en l’execució de les obres queden definits en la Memòria, seran de primera qualitat i 

abans de ser col·locats a l’obra hauran de ser sotmesos a l’aprovació de la DT, la qual sota el seu criteri els podrà rebutjar. 

S’usaran de les característiques i dimensions indicades en el projecte i només es podran substituir per altres si així ho 

estima convenient la DT. 

 
2.2.-Característiques dels dispositius o instal·lacions 

Els diferents dispositius emprats en l’execució de les obres així com les instal·lacions efectuades hauran de ser realitzades 

tal com s’indica en la present Memòria, o segons les ordres escrites o verbals formulades per la DT. 

 

 
3.-Execució, control i materials. 
 
3.1.-Disposicions tècniques a tenir present 

L’empresa constructora resta obligada a tenir present totes les disposicions oficials de compliment obligatori que afectin 

directament l’obra. També les que substitueixin, modifiquin o complementin les anteriors disposicions, sempre i quan siguin 

vigents amb anterioritat a la data contractual. 

 
3.2.-Ordre d’execució  

S’iniciarà l’execució quan s’hagi fet l’acta de replanteig i un cop donades les ordres per part de la DT, que serà qui determini 

l’ordre dels treballs. 



L’empresa constructora queda obligada a tot el que es disposi sobre aquest particular. Serà l’única responsable de la 

correcta execució material, havent de disposar i usar els mitjans humans i materials necessaris, que en cas de dubte sobre 

la seva idoneïtat poden ser rebutjats per la DT. 

 
3.3.-Replanteig 

Anirà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, el qual haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per a fer-lo. 

 
3.4.-Personal especialitzat i qualificat 

Si els treballs exigeixen la seva realització per personal especialitzat o qualificat, la DT podrà sol·licitar del constructor la 

presentació dels documents necessaris que acreditin l’adequada titulació del seu personal. 

 
3.5.-Existència de trànsit durant l’execució de les obres 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà de reclamació 

econòmica per part del contractista, que programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 

mínimes. 

 
3.6.-Control de les obres 

La DT podrà ordenar la realització de proves o assaigs de totes aquelles partides o treballs d’obra que cregui adients a fi 

d’assegurar la qualitat de l’obra, sense que el contractista pugui reclamar cap compensació econòmica per a la realització 

d’aquestes proves si no sobrepassen l’1% del pressupost de l’oferta econòmica. 

El laboratori encarregat del control d’obra, farà tots els assaigs i proves que calguin, prèvia sol·licitud de la DT. Els resultats 

seran comunicats simultàniament a la DT i a l’empresa constructora. 

En cas de resultats negatius, la comunicació s’avançarà telefònicament, per tal de poder prendre les mesures necessàries 

amb urgència. 

Acabada cada partida o treball, s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la DT, per a la qual cosa el contractista ho haurà de 

posar en coneixement d’aquesta. 

No es podrà començar una partida d’obra sobre una altra realitzada anteriorment si aquesta no ha estat prèviament 

aprovada per la DT. 

El contractista està obligat a desmuntar i a tornar a fer, al seu càrrec, totes aquelles obres o partides que, a criteri de la DT, 

estiguin mal executades. 

 

 
4.-Amidament, valoració i abonament. 
 
4.1.-Amidament de les obres 

Seran fets per la DT, conjuntament amb el contractista, que aportarà els mitjans necessaris per fer els esmentats 

amidaments, que seran la base dels abonaments. 

 
4.2.-Abonament de les obres executades 

Es farà en funció de les acceptacions o de les certificacions signades per la DT, on es farà una relació valorada del que s’ha 

efectuat, d’acord amb els preus establerts. 

 
4.3.-Treballs defectuosos 

Quan la DT adverteixi vicis o desperfectes en els treballs executats o en els materials emprats, ja sigui durant l´execució de 

les obres o abans de la recepció definitiva, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 

d´acord amb allò contractat, a càrrec de la constructora. 

 

 
5.-Prescripcions facultatives. 
 
5.1.-Encarregat de les obres 

L’encarregat del contractista es considera sota les ordres de la DT, sempre que se’l requereixi per al millor compliment de la 

seva missió. 

 
5.2.-Recusació de personal 

El contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a judici de la DT, no compleixi les seves obligacions en 

la forma adequada. 

 

 
6.-Recepció de les obres i termini de garantia. 
 
6.1.-Recepció provisional 



Una vegada acabades les obres, es sotmetran a la inspecció de la DT. En cas de no haver-hi anomalies o defectes, es 

podrà signar un acta de recepció de l’obra. 

Si es detecten anomalies, es donarà un termini d’uns quinze dies al contractista per resoldre-les, passat el qual es tornarà a 

fer inspecció de les obres i, si s’escau, es signarà l’acta. 

Si passat el termini, el contractista no ho hagués complert, es podrà declarar resolt el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
6.2.-Termini de garantia 

Serà de sis mesos a comptar des de la recepció de l’obra. 

Durant aquest termini de garantia, el contractista serà el responsable de la correcció de les anomalies o defectes amagats 

com a conseqüència de la incorrecta execució de l’obra o de materials no adequats, que hauran de ser arranjats a càrrec 

seu. 

 

 
7.-Prescripcions complementàries. 
 

Quasevol cas no previst en aquest Plec i en els seus articles es resoldrà d’acords amb el que mani la legislació vigent sobre 

la matèria objecte d’aquest projecte. 
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