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1. MEMÒRIA 
 

1. Antecedents 
. La regidora de Serveis Urbans planteja la conveniència d'habilitar un espai del cementiri per al dol gestacional 
Aporta un estudi previ realitzat per l'associació "A contracor" que en síntesi proposa un espai intim i acollidor on poder recordar, en l'àmbit 
destinat a nadons, on podria haver-hi algunes de les opcions: mural, monòlit, arbre, placa commemorativa. 
. L´arquitecte municipal Joan Falgueras en col.laboració amb l´arquitecta d´Espai Públic Itziar Carrera estudia la possible adequació 
d´aquest espai en el Cementiri Municipal i emet un informe el 4 de gener de 2020 on descriu les línees generals de l´actuació. ( veure 
informe annex) 
 
 
2. Objecte de la memòria valorada. Àmbit d´actuació 
Aquesta memòria valorada descriu i valora les actuacions que han de prermetre l´Adequació d´un espai de Dol al Cementiri Muncipal, 
consistents en: 
a. Una bassa circular en el pla del terra amb còdols blancs (alabastre) que permeti dipositar d´algun tipus de record individualitzat però 
comú. 
b. Un rosetó de llosa de pedra circular ( alabastre) en el pla de la paret amb un símbol perforat que permetrà el pas dels rajos de sol del 
matí. 
c. Un banc amb forma còncava, fragment de cercle, que abraci la persona o es persones que s'hi asseuen.  
d. Un cirerer d´arboç ( Arbutus unedo) que coninuarà florit per Tot Sants  
e. Un arbust lineal ( Taronger de Mèxic)que amb una sola tirada ran del paviment del camí delimiti la intimitat de l'espai. 
 
El projecte preveu l´actuació en un àmbit total de 70m2. 
 
 
3.  Estat actual. Reportatge fotogràfic. 
Estat actual de l´espai proposat per la ubicació de l´espai de Dol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Descripció de les obres 
Les obres de l´actuació consistiran en: 
 

1. Creació d´una bassa circular delimitada per un encintat de xapa galvanitzada i omplerta per una capa de 20cm de còdols 
d´alabastre ( o pedra blanca similar) 

 
 

2. Instal.lació a la paret est de l´espai d´un rosetó de llosa d´alabastre circular perforada 

 
 

3. Ubicació de 4 mòduls de banc Comú Còncau amb llum, execució de la rasa i obra civil pel pas del cablejat elèctric fins al magatzem 
situat al nord i connexió a la xarxa elèctrica existent. 

 
 

4. Plantació d´un Cirer d´arboç, amb tutors i dotat de reg automàtic 

  
 

5. Plantació en línea de Taronger de Mèxic i dotació de reg automàtic. 

 
 
 
5. Gestió de residus 
El material granular que s´extreurà del terreny on s´actua s´estendran en zones del municipi, camins, esplanades, on és necessària 
l´aportació de material. Per tant no es preveu la generació de residus. 
 
 
6. Execució: promotor, sistema de contractació i termini d´execució. 
El promotor de les obres serà el propi Ajuntament. 
L´execució de les obres la durà a terme la Brigada Municipal sota la direcció de l´Isidre Joher Sala, cap del servei de Manteniment i 
Conservació Pública. 
La contractació del subministrament del material es farà d´acord amb la Llei de Contractes del sector públic vigent. 
 
El termini d´execució de les obres previst és de 2 setmanes. 



7.  Import del pressupost. 
El pressupost de contracte per a coneixement de l’administració de la totalitat de les obres incloses en aquest projecte és de ONZE MIL 
DOS-CENTS DIVUIT euros amb CINQUANTA-DOS cèntims.( 11.218,52€)  
 
 
8.  Equip redactor 
Aquesta memòria valorada ha estat elaborada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Figueres. 
 
Itziar Carrera Garcia de Cortàzar, arquitecta    Joan Falgueras Font, arquitecte 
 
 
 
 
Figueres, a 24 de setembre de 2021 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANNEXES 



INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS EN RELACIÓ A 
L'ADEQUACIÓ D'ESPAI AL CEMENTIRI PER A DOL GESTACIONAL 

Antecedents 

La regidora de Serveis Urbans planteja la conveniència d'habilitar un espai del 
cementiri per a dol gestacional 

Aporta un estudi previ realitzat per l'associació "A contracor" que en síntesi 
proposa un espai intim i acollidor on poder recordar, en l'ambit destinat a 
nadons, on podria haver-hi algunes de les opcions: mural, monòlit,  arbre, placa 
commemorarativa. 

Fets  

1. L'arquitecte municipal sotasignat amb l'arquitecta d'espai públic Itziar Carrera 
Garcia de Cortàzar han efectuat  visita al lloc  amb presa de dades i fotografies. 

S'ha recaptat informació de l'encarregat de l'equipament de la situació i usos 
anteriors i actuals. En aquest sentit s'ha recordat que està pendent d'adequació 
l'espai on es troben actualment unes tombes de nadons. 

S'ha encarregat una actualització de l'aixecament topogràfic per disposar d'una 
planimetria actualitzada. Els espais en l'actualitat: 

 

 



2. De l'estudi de tots els antecedents rebuts i les informacions recaptades in 
situ es dedueix que procediria donar en un futur un tractament de conjunt a tot 
l'espai comprès entre el pi gros i el vial sud delimitat  a ponent per un arbust 
retallat que separa de les tombes monumentals de l'antic cementiri civil i 
delimitat a llevant per un muret d'obra rebossat i pintat. 

 

El tractament de la part més al nord d'aquest espai que conté el pi gros i i mitja 
dotzena tombes de nadons identificades hauria de ser objecte d'un projecte de 
sistematització en el pla horitzontal amb recintes de jardineria lleugerament 
aixecats que permetessin la identificació i numeració de les inhumacions que 
amb profonditat reduïda es farien sobre cubetes d'obra. 

La imatge que s'adjunta com a model ideal de referència correspòn al jardí de 
1920 de la Ville Noailles d'Hyères de l'arquitecte Mallet-Stevens, que permet 
reelaborar des de la cultura artística contemporània imatges tradicionals . 

 



3. El tractament de la part sud, la compresa entre aquest recinte pròpiament 
funerari i el vial podria ser objecte anticipadament d'una actuació més 
immediata que acollís l'espai per al dol que es desitja i que en el futur quedaria 
articulat amb el jardí clos de les inhumacions com si en fos un vestíbul. 

Les actuacions poden ser: 

 

- a. Una bassa o recinte en el pla del terra a tocar la paret amb còdols blancs 
(alabastre) que permetés dipositar algun tipus de record individualitzat però 
comú 

- b. Una placa o llosa de pedra ( alabastre) en el pla de la paret on gravar o 
perforar un grafisme relacionat i que per la qualitat traslúcida del material i la 
perforació podria deixar passar els rajos del sol del matí 

 

- c. Un banc amb forma còncava, fragment de cercle, que abraci la persona o 
les persones que s'hi asseuen. Es planteja pendent de confirmació el banc 
comú de vora-arquitectura /escofet amb instal·lació de llum o sense. 

 



- d. Un sol arbre (o arbust que arribi a tenir port arbori), que preferiblement 
hauria de donar flor o fruit visible en l'època de la tardor fent palesa l'exepcional 
continuitat de la vida precisament en el moment de visitar tradicionalment  la 
mort. Es plantegen pendents de confirmació les hipòtesis del Cirerer d'arboç, 
amb flor blanc crema o rosada de setembre a febrer, o del Nespler amb fruit i 
flor que l'envolta a la tardor.   

 

- e. Un arbust lineal que amb una sola tirada ran del paviment del vial delimiti la 
intimitat de l'espai. Es planteja la hipòtesis a confirmar de l'Abèlia floribunda 
amb flor blanc rosa de maig a novembre.  

 

Conclusió. 

Es proposa programar i pressupostar per als programes de 2021 i 2022 les 
actuacions de millora de l'espai lliure del cementiri descrites en el cos del 
present informe, i ordenar la redacció dels corresponents projectes tècnics,  
memòries valorades o instruccions de manteniment i conservació segons 
escaigui en cada cas. 

Això és tot el que els sotasignat pot informar segons els seus coneixements 
que sotmet a raonament tècnic més fonamentat, als informes jurídics i al criteri 
de la corporació. 

Figueres, 4 de gener de 2020 
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COMÚ
El banco modular Comú, moldeado en hormigón, como respuesta 
a la necesidad de diseñar un lugar de encuentro. Su configuración 
básica circular con un diámetro exterior de 4 metros. y cerrada 
sobre sí misma, invita a reunirse en estancias prolongadas con un 
uso indistinto desde el interior como el exterior. La iluminación 
LED integrada debajo del asiento prolonga su uso durante la noche. 

  Update 11.03.2021

Hormigón   |   Modular   |    195 cm/máx.   |    830 kg   |    3 Opcionales:      |      |  LED 



COMÚ
Origen

Comú en su forma original, forma-
do círculos de tres módulos cónca-
vos, nace en la rambla Sant Fran-
cesc, gran espacio cívico polivalente 
del centro de la ciudad catalana de 
Vilafranca del Penedés, que cubre y 
finaliza la construcción de un apar-
camiento subterráneo que implicó 
la tala del arbolado que le aportaba 
su identidad.

Modular

Su modularidad y la combinación 
de módulos rectos, cóncavos y con-
vexos permite infinidad de trazados 
que se adaptan a una gran diversi-
dad de espacios. 

Material 

Hormigón moldeado con acabado 
decapado. Se presenta en  todos los 
colores de la carta estándar de Es-
cofet. Todos los módulos disponen 
de regata para alojamiento de la tira 
de luz LED así como de alojamiento  
para el Driver. Respaldo de chapa 
perforada de acero zincado pintado 
color plata texturizado para los mó-
dulos rectos y cóncavos. Accesorio 
apoyabrazos también de acero zinca-
do pintado color plata texturizado.   
 
Instalación

Los módulos de la serie Comú, en 
sus tres versiones: Cóncavo, Con-
vexo y Recto, van anclados sobre 
pavimento con dos varillas metáli-
cas roscadas M16x140 mm.
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1. Banco modular
COMÚ

Comú Recto Derecha Central Izquierda Individual

Dimensiones 195 x 48 x 50 cm 195 x 48 x 50 cm 195 x 48 x 50 cm 195 x 48 x 50 cm

Peso 830 kg 815 kg 830 kg 865 kg

Comú Concavo

Dimensiones 195 x 67 x 50 cm 195 x 67 x 50 cm 195 x 67 x 50 cm 195 x 67 x 50 cm

Peso 830 kg 815 kg 830 kg 865 kg

Comú Convexo 

Dimensiones 195 x 67 x 50 cm 195 x 67 x 50 cm 195 x 67 x 50 cm 195 x 67 x 50 cm

Peso 830 kg 815 kg 830 kg 865 kg

Iluminación Tira LED 8 W/m; 3000o K / 6000o K

Driver 24 V / 1,5A / IP67

1.1. Características generales

Material  Hormigón Colocación Anclado con tornillos

Acabado  Decapado e hidrofugado

Respaldo 
y apoyabrazos  

Acero zincado

Acabado  Pintado color plata texturizado con protección frente a la corrosión para una categoría de 
corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2. 

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA RA. Rojo BG. Beige

A. Acero plata texturizado
 



COMÚ
1.2. Sistema de colocación

Elevación
(P= 815 / 830 / 865 kg)

Instalación 
Roscar los 2 tornillos a fondo M-16x140; 
taladrar el pavimento (Ø40x180) y llenar 
con resina o mortero rico. Centrar y colocar.  

1.3. Iluminación
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COMÚ
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1.5. Geometría Cóncavo-Convexo

Comú Cóncavo Central

Comú Convexo Central

Comú Cóncavo Individual

Comú Convexo Individual

Comú Cóncavo Derecho

Comú Convexo Derecho

Comú Cóncavo Izquierdo

Comú Convexo Izquierdo



COMÚ

1 COMÚ CÓNCAVO CENTRAL + 
1 COMÚ CÓNCAVO DERECHO + 
1 COMÚ CÓNCAVO IZQUIERDO 

2 COMÚ CÓNCAVO CENTRAL + 
1 COMÚ CÓNCAVO DERECHO + 
1 COMÚ CÓNCAVO IZQUIERDO 

3 COMÚ CÓNCAVO CENTRAL + 
1 COMÚ CÓNCAVO DERECHO + 
1 COMÚ CÓNCAVO IZQUIERDO 

6 COMÚ CONVEXO

1.6. Agregaciones



COMÚ

 Garantía  

5 años en los elementos de hormigón. 

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

ER-0403/2016SST-0090/2010GA-2005/0072



OFERTA COMERCIAL

ESTIBALIZ OLIVAS LINARES
eolivas@escofet.com
Teléfono: +34 93.773.71.50
Fax: +34 93.773.71.66

AJUNTAMENT DE  FIGUERES
SRA. ITZIAR CARRERA
PLAÇA DE L'AJUNTAMENT, 1
17600 FIGUERES
GIRONA
972 032 368
icarrera@figueres.org

Martorell, 17 Septiembre 2021 
Número de Presupuesto: OF00058906-3 / CMP_025455
Obra: CONJUNT COMÚ CEMENTIRI, FIGUERES

Condiciones de entrega DAP

Cantidad Importe de líneaPrecio unitarioDescripción
1,00 UD Banca COMU ® Cóncavo izquierdo 

195,00 x 67,00 x 50,00 cm / 865,00 kg
GRIS, ACABADO DECAPADO
Material: Hormigón armado
Colocación: Anclada con tornillos

670,00 € 670,00 €

2,00 UD Banca COMU ® Cóncava central 
195,00 x 67,00 x 50,00 cm / 865,00 kg
GRIS, ACABADO DECAPADO
Material: Hormigón armado
Colocación: Anclada con tornillos

670,00 € 1.340,00 €

1,00 UD Banca COMU ® cóncava derecha 
195,00 x 67,00 x 50,00 cm / 865,00 kg
GRIS, ACABADO DECAPADO
Material: Hormigón armado
Colocación: Anclada con tornillos

670,00 € 670,00 €

1,00 UD KIT LED COMU 8M 
20,00 kg

925,00 € 925,00 €

1,00 UD Transporte EU
Descarga no incluida

230,00 € 230,00 €

Base imponible IVA %
Importe de
impuestos Total

3.835,00 21,00 805,35 4.640,35 €

Forma de pago :.  a 60 días fecha factura.  Los plazos de pago superiores soportarán un recargo financiero
sobre el total de la factura del 0,6% mensual.

Plazo de entrega: A concretar
Coste embalaje : Incluido
Observaciones :. El presupuesto incluye el transporte a pie de obra.

Descarga no incluida.
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OFERTA COMERCIAL

CLÁUSULAS Y CONDICIONES

1.- Ámbito de aplicación

1.- El suministro del material o productos contratados se regirá exclusivamente por las presentes condiciones generales de contratación,
que son aceptadas de forma expresa y sin reservas con la confirmación del presupuesto por parte de la Compradora. Las cláusulas de los
contratos de ejecución de obra emitidos por la Compradora o la Propiedad no serán de aplicación al presente contrato de suministro,
salvo que hayan sido aceptadas por escrito por ESCOFET.

2.- Tramitación de los pedidos

2.1.- Los presupuestos tendrán una validez de 30 días. Superado este período, los precios de los productos, transporte y los plazos de
entrega pueden sufrir modificaciones.

2.2.- La confirmación del presupuesto y de las presentes condiciones generales por parte de la Compradora se producirá con: i) la
devolución del presupuesto firmado; ii) la confirmación del pedido de forma inequívoca por comunicación escrita o correo electrónico; o
iii) con el inicio de la producción del pedido, previa comunicación por parte de ESCOFET a la Compradora sin que conste objeción o
negativa en el plazo de tres (3) días.

2.3.- En pedidos que requieran que ESCOFET realice el transporte a pie de obra, la dirección exacta y la persona de contacto se deberán
especificar en el detalle de las condiciones de entrega del presupuesto. El coste de la descarga y el riesgo de daño o menoscabo del
producto durante la misma serán de cargo de la Compradora.

2.4.- Contratación independiente de los trabajos de colocación o acabados. La prestación por parte de ESCOFET de los trabajos de
colocación, reparación o mantenimiento no modifica ninguna de las cláusulas de este presupuesto, ya que dichos trabajos siempre serán
objeto de contrato independiente de ejecución de obra.

3.- Productos no estándar o modificados

3.1.- Los productos no estándar o modificados son aquellos fabricados o suministrados siguiendo el diseño, especificaciones,
instrucciones o recomendaciones provenientes de la parte Compradora o de un tercero en nombre de ella.

3.2.- Con carácter previo al inicio de los trabajos de producción de este tipo de productos, la Compradora deberá firmar el plano y/o
especificaciones modificadas como muestra de conformidad. Los plazos de entrega de estos productos se iniciarán una vez ESCOFET
haya recibido tanto los planos como la documentación del pedido, debidamente firmados y sellados por la Compradora.

3.3.- ESCOFET no asume responsabilidad alguna, ni frente a la Compradora ni frente a terceros, por los daños, perjuicios, defectos
derivados de los errores o discordancias que se hayan podido generar en las instrucciones o planos facilitados y/o aprobados por la parte
Compradora o en nombre de ella.

3.4.- La realización de estudios técnicos, ensayos, test, o muestras previas (si fueren necesarias) de esta tipología de productos no está
incluida en el alcance de las ofertas, y deben definirse, así como cotizarse, de forma suplementaria antes del inicio de los trabajos.

3.5.- Para los productos de iluminación, la realización de estudios lumínicos se cotizará de forma independiente a partir del cuarto
estudio que se realice en la conclusión del proyecto a estudiar. Estos se realizarán con planos CAD entregados por parte de la
Compradora, situando la iluminación en el espacio. El primer estudio incluirá las especificaciones de la Compradora, el segundo estudio
consistirá en la propuesta por parte de ESCOFET de conformidad con la normativa vigente, quedando dos estudios adicionales para
ajustar mediciones con las entidades encargadas de definir el proyecto.

3.6. Una vez satisfecho el pedido, en forma y conformidad, ESCOFET no tiene ninguna obligación en conservar los moldes o utillajes
realizados para su fabricación, salvo pacto expreso entre las partes.

4.- Precios y condiciones de pago
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OFERTA COMERCIAL

4.1.- El precio y la forma de pago serán las que consten en el presupuesto. Los precios indicados en el presupuesto/oferta comercial no
incluyen impuestos ni tasas, que serán los que corresponda conforme a la legislación vigente en cada momento. En ofertas comerciales
para las Islas Canarias, los precios tampoco incluyen los gastos de agencia, despacho de aduanas, ni los impuestos locales.

4.2.- Los precios pactados no estarán sujetos a revisión, salvo en los siguientes supuestos:

a) Cuando el precio se haya determinado en función del número de unidades a suministrar, y éstas sufran alguna modificación.

b) En productos customizados, cuando el producto sufra variaciones relevantes durante el proceso de diseño, prototipaje e
industrialización; o cuando la Compradora solicite cambios en las especificaciones técnicas de los materiales o productos a suministrar, o
facilite documentación adicional a la entregada hasta el momento que implique una variación respecto de las condiciones inicialmente
pactadas;

c) Cuando el coste del transporte se vea incrementado por causas no imputables a ESCOFET o por necesidades específicas de la
Compradora (a título de ejemplo, y sin carácter limitativo, en el caso de solicitarse por la Compradora una entrega parcial anticipada).

4.3.- ESCOFET tendrá derecho a asegurar el cumplimiento del pago y otras obligaciones por parte de la Compradora. Esta estipulación
también se aplicará cuando se acuerde la entrega a crédito. ESCOFET tendrá derecho a no iniciar la producción o a suspender la
prestación de servicios y/o la entrega de bienes hasta que se haya proporcionado la garantía especificada en este artículo. La negativa
por parte de la Compradora de proporcionar la garantía requerida facultará a ESCOFET a resolver de forma automática el contrato, y
sin perjuicio del derecho de ESCOFET a reclamar una compensación por los daños y perjuicios sufridos, incluido el lucro cesante.

5.- Plazos y entrega de los pedidos

5.1.- Los plazos de producción y entrega se iniciarán con la recepción por parte de ESCOFET de la confirmación del presupuesto y la
aceptación de las presentes condiciones generales, y cuando fuere aplicable, con el aseguramiento de la operación conforme a lo previsto
en la cláusula 4.3 anterior.

5.2.- Una vez aceptado el presente presupuesto, no se aceptarán anulaciones del pedido ni devoluciones de material ya suministrado
conforme al mismo, salvo acuerdo expreso entre las partes. La Compradora no podrá rechazar la entrega del pedido o negarse a su
recepción en los términos convenidos salvo que concurra justa causa. Sin carácter limitativo, no se entenderá que concurre justa causa
cuando la negativa a recibir el material sea consecuencia de un error de medición, cambio en la planificación o modificación del proyecto
imputable a la Compradora o a su principal.

5.3.- Transcurrido un mes desde la fecha prevista para la entrega inicialmente acordada sin que ésta se haya llevado a cabo, bien por
negativa de la Compradora a la recepción del pedido, bien por solicitud de la Compradora de retraso en la fecha de entrega, ESCOFET
podrá facturar mensualmente a la Compradora la suma equivalente al 2% del valor total del pedido en concepto de gastos de
manipulación, gestión y almacenamiento del material pendiente de entregar y/o puesto a disposición.

5.4.- Transcurridos tres meses desde la fecha prevista para la entrega inicialmente acordada sin que ésta se haya llevado a cabo, bien por
negativa de la Compradora a la recepción del pedido, bien por solicitud de la Compradora de retraso en la fecha de entrega, ESCOFET
podrá facturar los materiales ya fabricados y pendientes de suministrar. En este caso, no se aceptarán retenciones de garantía. La
emisión de la factura tendrá la consideración de entrega efectiva del material a la Compradora, sin perjuicio de su posterior recogida y/o
transporte conforme a los términos acordados.

5.5.- ESCOFET pondrá a disposición de la Compradora el material fabricado y pendiente de suministrar en su centro de producción de
Martorell. La Compradora, por su parte, dispondrá de un plazo de tres (3) meses para recogerlo a su conveniencia y en horario
comercial, debiendo preavisar con un plazo mínimo de tres (3) días laborables y asumiendo la Compradora todos los costes.
Transcurridos tres (3) meses desde la puesta a disposición del material sin que la Compradora lo haya recogido, ESCOFET podrá
proceder a su destrucción con cargo a la Compradora y sin que ésta pueda reclamar importe alguno en concepto de daños y perjuicios.

5.6.- En cualquiera de los supuestos previstos en las cláusulas anteriores, ESCOFET no se hará cargo de los deterioros que pueda sufrir
la mercancía durante el período de almacenamiento y/o puesta a disposición en sus instalaciones. La Compradora asume de forma
expresa cualquier responsabilidad por los daños, menoscabos o deterioros que pudiera sufrir la mercancía desde el momento en que
notifique la anulación del pedido, la negativa o rechazo a su recepción o la solicitud de retraso en el suministro.
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5.7.- Los elementos y materiales suministrados por ESCOFET cuyo precio no haya sido satisfecho por la Compradora, se entenderán
entregados en calidad de depósito. Hasta el completo pago de la factura o facturas correspondientes, la Compradora, en su calidad de
depositaria, asume las obligaciones de conservar, guardar y entregar inherentes al Contrato de Depósito, sin derecho a exigir
retribución alguna.

5.8.- Suspensión del suministro. En caso de impago del precio a su vencimiento, o de retraso en la aceptación y la remisión de las letras
de cambio o cartas de pago, ESCOFET podrá suspender el suministro de material pendiente de fabricar y/o entregar.

5.9.- En los supuestos de impago total o parcial del precio convenido, suspensión de pagos o quiebra de la Compradora, sin perjuicio del
ejercicio de las acciones oportunas, ESCOFET podrá retirar los materiales y elementos suministrados, viniendo obligada la Compradora
a su entrega, en su condición de depositaria. En dicho supuesto, la Compradora podrá exigir de ESCOFET el correspondiente albarán o
recibo del material retirado.

6.- Entregas y procedimiento de reclamación

6.1.- Las condiciones de entrega serán las acordadas en el presupuesto aceptado por la Compradora, salvo que se dé cualquiera de los
supuestos excepcionales previstos en los apartados anteriores.

6.2.- La Compradora (o el tercero que reciba los productos por cuenta de ésta) deberá hacer constar, en el albarán de entrega o mediante
comunicación escrita dentro de un plazo máximo de 48h a contar desde la fecha de entrega, cualquier defecto, daño, discrepancia en
materiales, colores, dimensiones y cantidades, de los productos suministrados. Transcurrido dicho período de tiempo, ESCOFET no
responderá de las reclamaciones derivadas del suministro realizado por los conceptos especificados.

6.3.- La Compradora asume y acepta que los productos contratados pueden sufrir variaciones en las especificaciones, geometrías,
elementos accesorios, fijaciones, todo ello dentro de un margen razonable de tolerancia y sin que dichas variaciones supongan una
modificación sustancial del producto. Es responsabilidad de la Compradora solicitar de forma periódica información técnica actualizada
de cada producto, reservándose ESCOFET el derecho de no atender las reclamaciones de la Compradora que traigan causa de su falta de
diligencia en el cumplimiento de esta obligación.

6.4.- La Compradora asume y acepta que las muestras y el material gráfico puestos a su disposición por parte de ESCOFET son una
aproximación al diseño del producto, pero carecen de valor técnico y no representan una imagen fiel o exacta del mismo. En
consecuencia, las variaciones o diferencias entre el material gráfico y el producto final, si las hubiera, no podrán constituir fundamento
de ninguna reclamación por parte de la Compradora.

6.5.- Cuando la Compradora haya realizado la reclamación en los términos establecidos en los apartados anteriores, ESCOFET queda
facultada para reparar, modificar o sustituir el producto, según proceda, quedando el producto en posesión de la Compradora en calidad
de depósito. La Compradora acepta y asume las obligaciones de conservación, almacenamiento y entrega del producto en las mismas
condiciones en que lo recibió.

6.6.- No se aceptarán cargas económicas, coberturas de garantía o responsabilidades frente a terceros, en el caso de que la Compradora o
un tercero por cuenta de ésta haya realizado, reparaciones o modificaciones no autorizadas previamente por ESCOFET. El tipo de
contribución económica disponible en todo caso depende únicamente de ESCOFET, en su forma y tiempo de ejecución.

7.- Garantías

7.1.- ESCOFET, siempre que se cumpla lo establecido en las diferentes clausulas y condiciones establecidas en este documento,
proporciona los periodos de garantía especificados en el documento de “Garantías Escofet 1886”, y que variarán según los materiales

7.2.- Para que ESCOFET pueda valorar la aplicación o no de la garantía prevista en el apartado anterior, la Compradora deberá
comunicar por escrito una descripción detallada de los supuestos defectos, daños o discrepancias que aprecie en los productos, con
aportación de material gráfico y en el plazo más breve posible desde que tenga conocimiento, todo ello con el fin de evitar daños a
terceros y la extensión de la incidencia, así como facilitar la reparación y/o sustitución de los productos. En cualquier caso, este material
deberá ser informado en el albarán de entrega, y la reclamación y aporte documental deberá realizarse con carácter previo a la
manipulación e instalación del producto. El retraso en la comunicación por parte de la Compradora dejará sin efecto la garantía y las
posibles reclamaciones posteriores.
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7.3.- Los defectos derivados de las características propias del material, procesos de envejecimiento habituales, desgaste por uso,
instalación, mantenimiento o usos no adecuados, reparaciones realizadas por la Compradora o terceras personas, accidentes y actos de
vandalismo, no son objeto de aplicación de la garantía descrita.

7.4.- La Compradora asume y declara de forma expresa ser conocedora de todas las características y especificaciones técnicas de los
productos, así como de las condiciones de acopio y mantenimiento, que se podrán consultar en los documentos “Especificaciones y
mantenimientos materiales MU-H” y “Especificaciones y mantenimientos materiales MU-LI”.

8.- Responsabilidad.

8.1.- ESCOFET únicamente responderá de los daños y sobrecostes sufridos por la Compradora cuando estos sean consecuencia
exclusiva y directa de una deficiencia imputable a ESCOFET. Quedan fuera de este marco de responsabilidad los siguientes casos:

a) Daños no cubiertos por la compañía aseguradora de ESCOFET.

b) Daños o pérdidas derivadas, molestias operacionales, penalizaciones por retrasos, pérdidas de ingresos, gastos extras de manipulación
y medios auxiliares, molestias a terceros etc.

c) Daños y costes de reparación de bienes colindantes o complementarios a los suministrados, ocasionados durante su descarga,
manipulación y montaje, excepto cuando queden expresamente cubiertos por la aseguradora de ESCOFET.

d) Daños generados por actos intencionados por parte de personal propio o subcontratado de ESCOFET.

e) Daños o pérdidas económicas causadas por inexactitud o errores en la documentación, recomendaciones, planos y catálogos de
ESCOFET, excepto cuando la información haya sido expresamente solicitada y analizada particularmente para el suministro realizado
por ESCOFET.

8.2.- Cualquier modificación realizada por la Compradora o terceras partes en productos suministrado o instalados, sin que exista previo
conocimiento y aceptación por escrito de ESCOFET, comportará la pérdida automática de la garantía aplicable a los productos
suministrados y eximirá a ESCOFET de cualquier responsabilidad.

9.- Derechos de propiedad intelectual

9.1.- ESCOFET 1886 S.A. (ESCOFET) es titular o tiene concedida la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de
propiedad intelectual e industrial de los productos que constituyen la oferta comercial. En ningún caso se permite la explotación de
dichos derechos en cualquiera de sus modalidades. Sin carácter limitativo, queda prohibida la fabricación, comercialización y promoción
de los productos de ESCOFET sin su expresa autorización.

9.2.- De forma análoga al apartado anterior, ESCOFET es propietaria de todos los dibujos, esquemas, muestras y material gráfico y
físico entregado a la Compradora en el transcurso de la relación comercial con este y no puede ser utilizado, reproducido, ni cedido por
la Compradora a terceras partes sin autorización por escrito de ESCOFET, siendo de obligado su retorno a ESCOFET en caso de
requerimiento a la Compradora.

9.3.- Recíprocamente, ESCOFET actuará con la misma política en el caso de toda información suministrada por la Compradora, que
será responsable de que la información suministrada no esté sujeta a derechos de propiedad intelectual propiedad de terceros y utilizada
sin autorización previa de sus autores. En caso de que la Compradora incurra en incumplimientos, infracciones, irregularidades y/o
costes adicionales por no respetar derechos de autor y propiedad intelectual, exime expresamente a ESCOFET de cualquier
responsabilidad y asume íntegramente todos los costes, gastos, indemnizaciones, compensaciones y/o penalizaciones ocasionadas.

10.- Protección de datos de carácter personal

10.1.- A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal, ESCOFET informa a la
Compradora de que sus datos personales han sido incorporados a un fichero de datos de carácter personal creado y bajo la
responsabilidad de esta empresa, con el fin de facilitar la gestión de la prestación de los servicios pactados, así como de cualquier otro
servicio que se contrate con posterioridad.  Asimismo, se informa a la Compradora de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante petición escrita dirigida a ESCOFET 1886, S.A., Montserrat, 162 E 08760 Martorell
(Barcelona), o a info@ESCOFET.
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11.- Ley aplicable y jurisdicción

11.1.- El presente Contrato se rige por el derecho español.

11.2.- Las Partes acuerdan someter toda cuestión litigiosa derivada o relacionada con este Contrato a los juzgados y tribunales de la
ciudad de Barcelona, con renuncia expresa a su fuero propio, si otro les correspondiere.
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3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades de l'obra 
Obra:  
Memòria Valorada d´Adequació d´un espai de dol al Cementiri Municipal 
 
Emplaçament: 
Cementiri Municipal 
 
Àmbit d´actuació: 70m2 
 
Promotor:  
Ajuntament de Figueres (17600 Girona) 
 
Redactora del Projecte i de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Itziar Carrera Garcia de Cortàzar, arquitecta 
 



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 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
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 l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
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. Coberta 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
3.09. 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) 
 
3.10. 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 i antenes 
 
 
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 rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col�locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col�locació de 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 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització 
d'equips de subministrament d'aire 
 
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) 

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 

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 

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 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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 el present Projecte. 

Les condicions econòmico-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 vist-i-plau 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 dessignat 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 el Projecte, 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 el present Projecte, 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 dobre 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 contracte. 

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, ons 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 rececpció 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 d’un any 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VALORACIÓ ECONÒMICA 



Quantitat Preu Import 

ut 1,00 210,00 €/ut 210,00 €

t 1,20 220,00 €/t 264,00 €

474,00 €

ut 1,00 1.235,00 €/ut 1.235,00 €

1.235,00 €

ut 1,00 670,00 €/ut 670,00 €

ut 2,00 670,00 €/ut 1.340,00 €

ut 1,00 670,00 €/ut 670,00 €

ut 1,00 925,00 €/UT 925,00 €

ut 1,00 230,00 €/ut 230,00 €

3.835,00 €

ut 45,00 39,50 €/ut 1.777,50 €

ut 1,00 450,00 €/ut 450,00 €

ut 1,00 1.500,00 €/ut 1.500,00 €

3.727,50 €

Total Execució Material 9.271,50 €

21% IVA 1.947,02 €

PEC ( IVA INCLÒS) 11.218,52 €

Subministrament de llosa rodona d´alabastre de 50cm 
de diàmtre i gruix de 2cm, amb dibuix gravat/perforat

Subministrament de Arbutus Unedo de 160l i altura 
entre 2,5-3 m, realització de clot de plantació de 
100*60 cm, aportació de terra vegetal adobada, primer 
reg, aspratge amb doble tutor de fusta tornejada de 10 
cm de diàmetre i 2 m de longitud, lligat amb elastomers 
de cautxú de 3,2 cm d’amplada i anelles per al tensat. 

Instal•lació de reg format per: substitució de 
programador d’1 estació per programador de 4  
estacions tipus SAMCLA BOX Model Infinite,  
ampliació de l’arqueta existent i instal•lació d’arqueta 
tipus Rain Bird, instal•lació de 2 electrovàlvules noves 
amb clau de tall de PVC, instal•lació de 2 ut de 
reductor de pressió, canonada de reg de PE de 6 atm i 
canonada de 16 mm amb goter integrat de 2,3 L/hora 
autocompensant. Inclou rases i subministrament de 
material i accessoris. 
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Subministrament de Banca COMU Cóncau esquerre 
195x67x50cm GRIS, acabat decapat

Subministrament de Banca COMU Cóncau 
central195x67x50cm GRIS, acabat decapat

Subministrament de Banca COMU Cóncau 
dreta195x67x50cm GRIS, acabat decapat

Banc 

Bassa
Subministrament d´encintat de xapa d´acer galvanitzat 
amb rodó soldat al canto vist i planta circular r=90cm ( 
veure detall)

Reblert de la bassa amb 20cm de còdols blancs ( 
alabastre) de 50-70mm

Rosetó

Subministrament KIT LED COMÚ SM

Subministrament de Choyisa ternata de 40-50 cm 
d’altura en contenidor de 5 L, realització de clot de 
plantació de 40*40 cm, aportació de terra vegetal 
adobada, primer reg .

Transport

Jardineria



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PLÀNOLS 

 

1. Planta situació                       e:1/2000 
  
2. Planta proposta             e: 1/100 
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