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1. GENERALITATS 
 
EL TÈCNIC 

 
La realització de la documentació escrita i gràfica del present projecte, ha estat 
realitzada per l'Arquitecte municipal de Bellpuig Jordi Bosch i Santos, colꞏlegiat 
núm. 28363-0, amb el NIF. 43712382-P. 
 
 
ORDRE DE REDACCIÓ 

 
L’ordre de redacció del present projecte es realitza per encàrrec de l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Bellpuig, el Sr. Jordi Estiarte Berenguer. 
 
 
OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE EXECUTIU 

 
El present projecte es redacta per tal de definir i descriure les obres de millora i 
equipament del parc infantil situat a la Plaça 1 d’Octubre, i valorar-les 
econòmicament per a la seva licitació i execució. 
 
 
EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ 

 
L’actuació es situa en l’actual parc infantil, situat a la Plaça 1 d’Octubre, al costat 
mateix de les pistes de tennis i el Pavelló esportiu. 
 
 
PROPIETAT 

 
La titularitat dels terrenys i tot l’àmbit d’actuació objecte del present projecte, és 
de l’Ajuntament de Bellpuig, i es corresponen a la xarxa viària com a part del 
sistema viari del planejament de Bellpuig. 
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DURADA DE L’OBRA 

 
El termini d’execució de la present obra i equipament es preveu en una durada 
màxima de 2 mesos. 
 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I DE LES OBRES 

  
D’acord amb la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprovat pel 
Real Decreto 1098/2001, aquestes obres no requereixen de classificació del 
contractista. 
 
 
Dins el llistat de codis CPV les obres es classifiquen com: 

 
 
 
TIPUS DE CONTRACTE 

 
D’acord amb la naturalesa de les obres, aquesta actuació es correspon a un 
contracte mixt de subministraments i obra. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

45112723-9 Treballs de paisatgisme en parcs infantils 
37535240-1  Tobogans per a parcs infantils 
37535250-4  Balancins  per a parcs infantils 
37535260-7  Túnels  per a parcs infantils 
37535270-0  Caixons de sorra  per a parcs infantils  
37535280-3  Grades  per a parcs infantils 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
Estat actual: 
 
El parc infantil del pavelló té una superfície de 225 m2 aproximadament. L’any 
2012 es va fer una millora en aquest parc que va consistir en l’aprofitament de 
les joguines existents, l’adquisició d’una nova joguina tipus escalada i l’execució 
del paviment de cautxú amb la solera de formigó corresponent. També es va 
instalꞏlar una tanca perimetral de fusta envoltant l’espai de joc. 
 

 
Estat actual parc 

 
 
En l’actualitat, el parc està en molt mal estat de conservació: el paviment es troba 
molt deteriorat, esquerdat i ple de sots on la capa superficial del cautxú s’ha fet 
malbé. Un dels dos arbres es va tenir que talar perquè es va emmalaltir. 
Bona part de les joguines s’han enretirat donat que s’han anat malmetent, tant 
pel pas del temps com per actes vandàlics.  
 
Passats deu anys des de la última remodelació i tenint present que ja es van 
aprofitar materials, és el moment de millorar aquest espai.  
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Proposta: 
 
La proposta de l’Ajuntament consisteix en un canvi radical en el parc, tant a nivell 
de nova distribució com de materials i noves joguines. També s’amplia la zona 
lúdica, on ocuparem part de la vorera existent per poder gaudir de més superfície 
de joc. 
 
A través d’un avantprojecte i assessorats per l’empresa Milanta, l’objectiu general 
del projecte és millorar les necessitats dels usuaris del parc infantil de la zona 
esportiva de Bellpuig.  
 
S’ha posat la intenció en oferir una diversitat d’espais de joc, i així donar poder 
resposta a les diferents edats, gaudint d’una bona convivència entre infants petits 
(1-6 anys), mitjans (7-12 anys) i més grans (12-14 anys), sense deixar de banda 
les persones adultes que acompanyen aquest espais, posant diversos bancs i 
seients. 
Els materials proposats són tots materials nobles i naturals oferint diferents 
textures i formes, sempre tenint en compte la durabilitat amb el mínim 
manteniment. 
La presencia de la NATURA també acompanya a tot el parc. La natura ens dona 
un ambient de qualitat, ens connecta amb els nostres ritmes afavorint la salut 
dels seus habitants, i al mateix temps ens protegeix de les radiacions solars 
creant un petit refugi, i que contribueix al benefici de reduir el canvi climàtic. 
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Les directrius s’han basat en: 
 

1) Renaturalització 

Crear espais amb la vegetació com element principal: illes plantades, 
jardineres i jardineres túnel. 
Amb la introducció del VERD com element vertebrador de l’espai, elements 
naturals de descoberta, que fomentin els valors de l’observació, 
l’aprenentatge, la sensibilitat i el respecte cap a l’entorn natural, alhora que 
potenciem un entorn més saludable. 
 
 
2) Moviment 

Espais acotats amb  propostes de joc diverses, amb materials naturals: 
travesses de fusta ecològica i troncs d’acàcia que estimulin el sistema 
vestibular i el desenvolupament personal dels infants. Espais amb reptes 
motrius alhora que esdevenen espais de trobada. 
Recorreguts que estructurin els espais, que s’acompanyin d’una natura 
present i propera que doni valor afegit a aquests espais i recorreguts. 
Es creen espais que millorin i potenciïn la psicomotricitat dels infants a partir 
de rampes, desnivells,...que els fomenti el coneixement del seu propi cos, els 
seus límits i el control del risc. 
 
 
3) Socialitzar, tranquilꞏlitat, intimitat i cura 

Grades com element que genera espais on trobar-se i socialitzar. 
Amb la creació d’espais recollits, volem afavorir la intimitat, la tranquilꞏlitat, el 
treball en equip, el joc colꞏlectiu, el joc simbòlic, les cures. Espais de qualitat 
que permetin la relació personal, interpersonal i colꞏlectiva. 
 
 
4) Experimentació 

Espais delimitats on poder experimentar amb materials i textures diverses per 
fer volar la imaginació. També s’ha optat per un taulell d’experimentació per 
crear, construir i desconstruir. 
S’ha utilitzat una paret lliure per posar una proposta musical. 
Dotar de diversitat d’ambients i d’estructures de joc i crear espais on es pugui 
experimentar amb materials diversos, elements naturals no estructurats, que 
els permetin imaginar, gaudir, jugar... moure’s lliurement. 
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A grans trets la millora i remodelació de l’espai consistirà en: 
 

 Extracció dels elements existents, aprofitant per a un altre espai aquells 
que estiguin en bones condicions 

 Enderroc del paviment existent de cautxú i formigó; inclosa la part de la 
vorera segons projecte. 

 Anivellament del subsol. 
 Execució del reg: a la illeta central de la Plaça 1 d’Octubre, just davant del 

parc trobem una arqueta on hi ha l’aigua; des d’aquí subministrarem la 
nova instalꞏlació de reg tant pels arbres com per les diferents jardineres. 

 Formació dels diferents paviments del parc: mitjançant sauló de 
Tarragona en tot el parc, excepte en la zona de sorral que s’efectuarà amb 
sorra i també s’executaran els paviments de troncs i pedres. 

 Subministrament i colꞏlocació de nous elements de joc i joguines:  
o Gronxador 
o Joc giratori 
o Pont de fusta amb túnel 
o Caseta tipus cabana 
o Taulell d’experimentació 
o Jocs a paret 
o Grades triangulars de fusta 

 Condicionament del sòl i subministrament i colꞏlocació d’arbrat, jardineres, 
i plantes; segons descripció del projecte. 

 Confecció de la tanca perimetral composta per troncs a diferents altures. 
 Dotació de mobiliari urbà consistent en bancs i papereres 
 Instalꞏlació de tendals per ombreig d’una part de l’espai. 

 
 
Amb l’execució d’aquest projecte, l’Ajuntament oferirà un parc nou, diferent a la 
resta dels existents a Bellpuig; on els infants puguin gaudir d’un entorn segur i 
saludable però amb moltes possibilitats per a l’aventura i l’esbarjo. 
 
La Norma UNE-EN 1176 diu: 
‘’...Asumir riesgos es una característica essencial del juego en todos los entornos 
en los que los niñ@s pasan un tiempo jugando. El juego pretende ofrecer a los 
niñ@s la posibilidad de encontrar unos riesgos acceptables como parte de un 
entorno de aprendizaje estimulante, desafiante y controlado. El juego se deberia 
dirigir a la gestion del equilibrio entre la necesidad de ofrecer unos riesgos y la 
necesidad de mantenir a los niñ@s a salvo de daños seriós...’’ 
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 3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
Enderrocs i arrencades 
Primerament s’extrauran les joguines (gronxador, petit tobogan i joc escalada) i 
mobiliari existent com els bancs, paperera i tanca de fusta. 
Aquests s’aprofitaran per a la colꞏlocació en un altre entorn del municipi. 
Es triturarà la soca de l’arbre mort i s’enderrocaran els paviments tant de formigó 
de vorera existent com el de cautxú amb la base de formigó inclosa. 
Tots els residus seran transportats i depositats en una instalꞏlació autoritzada de 
gestió de runes. 
També s’executaran 2 cales manualment ja que per la vorera existent es troba 
el subministrament del gas i s’ha de vetllar per tal que les obres i instalꞏlacions 
mantinguin la distància reglamentaria respecte a la canonada de gas. Adjuntem 
plànol facilitat per l’empresa. 
 
 
Jardineria i reg 
S’executarà la xarxa de reg per a tot l’arbrat i jardineres. 
El punt inicial de la xarxa serà connectant a la canonada d’aigua que discorre per 
la illeta central de la Plaça 1 d’Octubre, on hi ha una arqueta on es pot veure 
aquest subministrament.  
 

 
 
S’executarà una nova arqueta al costat de l’existent on hi situarem el 
programador, una boca de reg i els colꞏlectors i les electovàlvules corresponents. 
D’aquí partirem fent rasa i creuant el vial fins a l’entorn del parc. Es tallarà 
l’aglomerat asfàltic, s’extraurà el paviment i es farà la rasa amb miniexcavadora; 
tenint especial cura amb el creuament de la canonada de gas.  
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El reg per degoteig es farà mitjançant dos sectors i es procedirà a la colꞏlocació 
i connexió de la canonada de reg de 16mm. 
Per a la plantació dels arbres, es prepararà el subsol realitzant l’excavació per al 
cepelló i preparant el terreny amb terra vegetal, les mides seran de 1x1x0.6 m 
per cada arbre. 
Per a la resta de flora, s’ompliran les jardineres amb terra vegetal i es realitzarà 
la plantació segons descripció del capítol 2. 
 
 
Paviments 
Un cop extrets els paviments existents, s’anivellarà la subbase per donar el perfil 
necessari a cada àmbit.  
La zona del sorral s’executarà amb una base de grava de 8 cm de gruix com a 
drenatge, posteriorment es colꞏlocarà una malla geotèxtil i finalment una capa de 
40 cm gruix de sorra garbellada de cantó rodó apte per a zones de joc. 
La resta de parc es cobrirà amb 10 cm de sauló de Tarragona, amb piconatge al 
95% del PM. 
Les entrades al parc es realitzaran amb peces irregulars de pedra natural. 
 
  
Sorral i túnel vegetal 
La zona del sorral que tindrà una superfície de 30.29 m2, estarà compresa entre 
travesses de fusta de pi de flandes tractada per a exterior, ancorades amb rees 
al ferm i entre elles amb cargols. 
S’entrarà al sorral a través d’un paviment de troncs que donarà accés a una 
plataforma de fusta que connecta amb la cabana. La caseta també disposarà 
d’una rampa per accedir a l’espai de sorra. 
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Situarem en un extrem del sorral un pont fet de fusta amb un túnel sota d’aquest. 
A la part davantera del sorral, donant al vial de la plaça, es confeccionarà un 
túnel mitjançant unes rees doblegades en forma  d’arcada i que s’ancoraran a 
les jardineres i a les travesses. Les rees metàlꞏliques es colꞏlocaran amb 
imprimació. 
 

 
Grades triangulars 
Les grades triangulars es situaran a la part final del parc, aprofitant la punta que 
fa el trobament amb les pistes de tenis i el pavelló. 
Les grades tindran una superfície d’uns 12 m2; seran fetes a base d’una tarima 
de fusta que serà accessible a través d’una rampa. Sobre la tarima de fusta es 
confeccionaran les diferents altures de les grades amb les travesses de fusta de 
pi de flandes de 20x10, segons distribució dels plànols. 
 
Jardineres i tanca perimetral 
Les jardineres seran de fusta de pi de flandes tractada, n’hi ha de dues mides: 

 2 ud de 200x50x60 cm que es situaran una a tocar de l’altra 
 4 ud de 135x50x60 cm que es situaran repartides segons consta en els 

plànols. 
Aquestes jardineres disposaran de forats d’entrada i sortida per a la canonada 
de degoteig, i en la seva base constaran d’orificis de drenatge per evitar 
l’acumulació d’aigua i humitat en la jardinera. 
 
La tanca perimetral de fusta es realitzarà mitjançant rasa per realitzar la 
cimentació dels pals que aniran encorats amb formigó i es disposaran a una 
distància entre ells de 10 cm aproximadament. La altura dels postes serà de 150 
cm i de 200 cm, on es farà una combinació d’altures per a que la tanca quedi 
entre 0,9, 1,1, i 1,30 m; a excepció de la tanca que dona al poliesportiu que la 
seva altura serà de 90 cm en tots els muntants. 
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Materials prefabricats 
En aquest capítol s’ha englobat l’adquisició i muntatge de les joguines 
prefabricades. En els annexos hi ha les fitxes de cadascuna, i són: 
 

 Gronxador de fusta de robínia tipus niu de mides 3210x2480x2380 mm 
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 Joc giratori de robínia de mides 1500x700x1500 mm. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El mobiliari urbà que s’instalꞏlarà en el parc seran 6 bancs de fusta tractada de  
180 cm i 1 mòdul de reciclatge fet de fusta amb tres contenidors; tots ells ancorats 
al paviment mitjançant morter de ciment. 
 
 
Joc de paret i taula experimental 
Es situarà una taula d’experimentació de dos nivells, a base de fusta tractada, 
muntada i ancorada al paviment i anivellada. Les mides seran de 270x60x(60 i 
38) cm. 
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Com a jocs de paret, el projecte en contempla dos unitats: 
 

 El Xilòfon de canonades, de mides 140x100cm. 

 
 
 
 

 El segon element a proposar per l’empresa adjudicatària, sempre i quan 
sigui de la mateixa tipologia que els elements de tot el parc. 
 

 
Tendals 
Per tenir ombreig a la zona central del parc on no preveiem que arribi l’ombra 
dels arbres que plantarem, proposem la colꞏlocació de dos tendals de lona 
microperforada de polièster, apta per a ús exterior, resistents als raigs ultraviolats 
i ancorats en paret i als pals de suport que instalꞏlarem. 
 
Els màstils de suports seran metàlꞏlics, recoberts amb imprimació i pintats amb 
color a escollir. Aniran encastats en el paviment a través d’una cimentació de 
formigó. Les pletines a colꞏlocar en la paret de bloc de formigó seran d’acer 
inoxidable, ancorades amb tac químic per a paret no massissa (paret bloc 
formigó). També es posaran els tensors d’acer inoxidable amb mosquetons de 
seguretat d’un element d’ancoratge a l’altre i d’aquests es penjaran els tendals. 
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Certificacions 
Un cop acabades les obres i la colꞏlocació de tots els elements, s’emetrà una 
certificació corresponent a les joguines, paviment i elements diversos del parc. 
Aquest document estarà redactat i visat per una empresa o tècnic competent per 
donar compliment a la Norma EN-1176. 
 
 
Seguretat i Salut 
Aquest capítol consisteix en el subministrament i colꞏlocació de totes les mesures 
de seguretat en el treball necessàries per realitzar totes les tasques amb el mínim 
risc possible. 
Inclou les mesures colꞏlectives com les individuals: tanques, senyalització, epis, 
etc. 
 
 
Aquest projecte, a banda de les memòries descriptives i constructives, disposa 
dels apartats annexes on hi ha les diferents fitxes dels elements a subministrar i 
colꞏlocar.  
També s’adjunta el plànol de l’estat actual de la canonada de gas que circula per 
la vorera objecte de l’obra; ja que des de SSTT s’ha demanat l’afectació de 
serveis i l’únic subministrament que tenim constància és el del gas. 
Tots aquest documents, juntament amb l’estat d’amidaments i pressupost 
detallen les partides a executar, amb la qualitat esperada i amb les mesures de 
seguretat corresponents per a un correcte desenvolupament. 
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4. ANNEXES 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: Obres de millora d’un parc infantil   
Emplaçament: Plaça 1 d’octubre  
Superfície actuació: 295 m²  
Promotor: Ajuntament de Bellpuig  
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Jordi Bosch Santos  
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Jordi Bosch Santos  

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia:  
El terreny es completament pla  
Característiques del terreny:  
No té incidència sobre aquesta actuació  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:  
L’actuació es realitza en un espai públic obert. L’espai limita amb l’edifici del poliesportiu municipal de 
tipologia aïllada, amb la tanca metàlꞏlica que delimita les pistes de tennis municipal i el vial d’accés  
Instalꞏlacions de serveis públics:  
Subministrament d’aigua per a la xarxa de reg  
Tipologia de vials:  
El vial amb el que limita, té una amplada important, i la densitat de circulació es molt baixa 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

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

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 

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

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

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

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 
les persones que treballen a l'obra 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 les empreses 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 de les persones que treballen a 
l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresa 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 en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

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

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instalꞏlacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores  

 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 les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a 

l'obra en règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria 
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que 
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos 
que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives 
preventives més segures. 
 

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 21 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de 
riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim 
d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de 
les seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada 
persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la 
persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones 
que treballen a l'obra han de: 

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

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instalꞏlin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores 

designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu 
entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

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

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
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 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
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 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Estructura 
No es precisa d’aquets treballs 

Ram de paleta 

 Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Coberta  
No es precisa d’aquets treballs 
 
Revestiments i acabats  
No es precisa d’aquets treballs 

Instalꞏlacions 

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

 

 

 

 

 

 

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 24 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN 
RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE 
PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT 
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, 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 de les persones que treballen a l'obra 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 es prioritzaran les proteccions colꞏlectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
 Els medis de protecció, tant colꞏlectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció colꞏlectiva 

 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  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents  
 Mantenir les instalꞏlacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 

de les rases  
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 Utilització de paviments antilliscants.  
 Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a 

les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
 Colꞏlocació 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 instalꞏlades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instalꞏlació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció colꞏlectiva, 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està 
autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació suficient.  

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

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa 

a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

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

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

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

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

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

 

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 les persones 
accidentades. 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 de les possibles 
persones accidentades.  
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7. NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

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

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

 

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

 

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

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

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

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

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

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

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

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

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta 
en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza 
de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

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

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

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

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

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

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

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 

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

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

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció d'errades:   
BOE: 17/10/70 

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

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

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

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre 
de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. 
de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

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

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

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 
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PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

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

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

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

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

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

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

 

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

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

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

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

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

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

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

 

 

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 29 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

Oficina Consultora Tècnica Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 1/5  

Normativa tècnica d’urbanització 

General 
 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 
 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 

(DOGC 24/7/2006) 
 
 Código Técnico de la Edificación 

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

 
 RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio 

en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

 
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 

les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat 

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
 Llei 9/2003, de mobilitat 

(DOGC 27/6/2003) 
 
 

Vialitat 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE 2/02/2000) 
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 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
“Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 

 
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
 
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 

 
 

Genèric d’instalꞏlacions urbanes 

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

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

 
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul 

 

Xarxes de proveïment d’aigua potable 

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

 
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües 

de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua i el consumo humano 
(BOE 21/02/2003) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
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 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 

 
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

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

 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 

metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

 
Hidrants d’incendi  

 
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 
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ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS                           
 
D’acord amb el REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20), el REAL DECRETO 105/2008 Regulador de la 
producció i gestió de residus de construcció i enderroc i DECRET 89/2010 pel qual 
s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
Avaluació i característiques: 
Durant el procés d’execució dels diferents treballs, es generarà els següents 
residus: 

1.  Residus de terres: 
 Les terres sobrants netes de la formació de la caixa del paviment de sauló.  
 Les terres sobrants de la plantació dels arbres. 

 

2.  Residus de formigó: 
 Enderroc dels paviments de formigó. 

 
3.  Residus de cautxú: 

 Retirada del paviment de cautxú existent en l’actual espai de joc. 
 

4.  Residus de  processos d’embalatge i retirada dels elements existents: 
 Palets de fusta o plàstics provinent d’embalatges. 
 Aparells de fusta i metàlꞏlics corresponents als aparells de joc existents 

 
 
Residus de construcció total: 

 
Tipus de residus Volum 
Terres 35 m³ 
Formigons 30 m³ 
Cautxú 6 m³ 
Palets de fusta, plàstics i elements metàlꞏlics 10 m³ 
Total 81 m³ 

 
 

Gestió: 
 Les terres sobrants seran carregades, transportades i depositades en un centre 

autoritzat de recollida de terres. 
 La  runa  de  formigons  sobrers es separaran i depositaran en un contenidor que 

serà transportat i depositat en un centre de reciclatge de residus. 
(Instalꞏlació de Tàrrega - Codi E-775.02) 

 El cautxú serà tractat com el plàstic, i lliurat a la deixalleria municipal de Bellpuig. 
 El petit volum de runa que es preveu es generi dels processos d’embalatge, com 

palets de fusta o plàstics, i dels aparells de jocs existents metàlꞏlics i elements de 
fusta, es realitzarà les operacions de tria i classificació de les diferents fraccions 
generades, i seran transportades fins la deixalleria municipal de Bellpuig. 

 
 
Bellpuig, octubre de 2022 
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FITXA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DEL DECRET 135/1995 D'ACCESSIBILITAT A L'URBANISME 

 

 

 

Projecte: 
Detall: 
Carrer: 
Codi Postal: 
Municipi: 
Província: 
Arquitecte: 

MILLORA DEL PARC INFANTIL 1 D’OCTUBRE 
 
PLAÇA 1 D’OCTUBRE 
25250 
BELLPUIG 
LLEIDA 
JORDI BOSCH SANTOS 

Adaptats Itineraris Tipus 

Itinerari de vianants adaptats 

- Amplada lliure mínima 0,90 m, alçada lliure d'obstacles 2,10 m. 
- En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. 
- No inclou cap escala ni graó aïllat. 
- El pendent longitudinal no supera el 8%. 
- El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent transversal no 
superior al 2%. 
- Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. 

Adaptats Elements d'urbanització adaptats 

Paviments en espai d'ús públic 

- Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. 
- És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i jardins, paviment de 
terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). 
- Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. 
- Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en itineraris de vianants amb dimensió que 
permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi 
puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

Adaptats Mobiliari urbà adaptat 

Condicions generals 

- Accessibles a través d'un itinerari adaptat. 
- Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada i 2,10 m d'alçada. 
- Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm de vol limitants amb itineraris tenen, com a mínim, un element fix i 
perimetral entre 0 i 0,15 cm d' alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé a una alçada igual o superior a 2,10 
m. 
- Alçada d'elements accessibles manualment entre 1 m i 1,40 m. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Dades generals 
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5. PLEC DE CONDICIONS GENERALS, FACULTATIVES i ECONÒMIQUES 
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1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE 
L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

1.1 DISPOSICIONS GENERALS 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 

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

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de 
les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empr esa o arrendament d'obra si és que 
existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
En les obres que pertoqui, també formaran part l’Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de 
Qualitat de l’Edificació. 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de le s obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions . En cada document, les especificacions literals 
prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

1.2 CONDICIONS FACULTATIVES 

1.2.1 DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requer eixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 
resoldre les contingències que es produïssin i imparti r les instruccions complementàries que calguin per 
aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d' altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i asse ssorar el promotor en l'acte de la 
recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntam ent amb l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anà lisi del Projecte d'acord amb el prev ist a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projec te arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscriv int-la juntament amb l'Arquitecte i 
amb el Constructor. 
d) Comprovar les instal·lacions prov isionals, mitjans aux iliars i sistemes  de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució materi al d'acord amb el projecte, amb le s normes tècniques i amb les regles 
de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig  programades en el pla de control, 
així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' 
acord amb el projecte i la normativa tècnica ap licable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les 
mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
g) Fer les mediacions d'obra executada i donar conf ormitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
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h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
EL CONSTRUCTOR 

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

1.2.2 OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRACTISTA 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

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

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi 
bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la 
designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsabl es de l'execució correcta de les mides preventives 
fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les ob ligacions que els hi corresponguin a ells directament o, 
en tot cas, als treballadors autònoms contractats per e lls. Els contractistes i subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
OFICINA A L'OBRA 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultat iva, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria 
de seguretat i salut o, en el cas de no ésser nec essària la designació de coordinador, en poder de la 
Direcció Facultativa. 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que 
tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicaci ó plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en 
tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 
casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 
s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la m anca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, fa cultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap 
dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
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PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mate ix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 

legal de treball i acompany arà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tè cnic en les visites que facin a les 
obres, posant-se a la seva disposició  per a la pràctica dels reconeixem ents que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de mediacions i liquidacions. 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

Article 11.- Es obligació de la contract a executar tot el que sigui necessari per  a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament determi nat als documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho dis posi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de C ondicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 12.- Quan es tracti d' aclarir, interpretar o modificar preceptes  dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corres ponents es comunicaran precisament per escrit al 
Constructor que estarà obligat a tor nar els originals o les còpies sub scrivint amb la seva signatura el 
conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avis os o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de le s disposicions de la Direcció Facult ativa vulgui fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins pr ecisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requer ir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució 
del projecte. 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

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

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

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

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

 

1.2.3 PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 
MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
CAMINS I ACCESSOS 

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

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treba lls es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat 
per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 20.- El Constructor començar à les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma nece ssària perquè dins dels períodes par cials assenyalats en el Plec 
esmentat quedin executats els treballs corresponents i,  en conseqüència, l'execució  total es dugui a terme 
dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haur à de donar compte a l'Arquite cte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
ORDRE DELS TREBALLS 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
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Article 22.- D'acord amb el que requereixi  la Direcció Facultativa, el Contra ctista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realit zació dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes 
que intervinguin en l'obra. Això s ense perjudici de les compensacions  econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els 
treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el 
Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realit zar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les 
obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, 
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 
directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 24.- Si per causa de força ma jor i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les 
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acaba r-les en els terminis prefixats, se li atorgarà 
una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contract a, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per 
això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la c ausa que impedeix l'execució o la marxa 
dels treballs i el retard que degut a això s'origi naria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

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

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin 
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, 
entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic al Constr uctor, dins de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindr an en compte els principis d'acció pr eventiva de conformitat amb la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
OBRES OCULTES 

Article 27.- De tots els treballs i uni tats d'obra que hagin de quedar ocults a l'ac abament de l'edifici, se n'aixecaran els 
plànols que calguin per tal que quedin perfectament defin its; aquests documents s’estendran per triplicat i 
se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l' altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents 
aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acot ats, es consideraran 
documents indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions. 
TREBALLS DEFECTUOSOS 

Article 28.- El Constructor haurà d'em prar materials que acompleixin les c ondicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de C ondicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs 
contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que 
ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o 
per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el 
control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin 
estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon 
compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'A parellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser 
verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà di sposar que les parts defect uoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà 
la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
VICIS OCULTS 

Article 29.-  Si l'Aparellador o Arqui tecte Tècnic tingués raons de pes per cr eure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres execut ades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció 
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui  necessaris per reconèixe r els treballs que suposi que 
són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a 
compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la 
Propietat. 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Pa rticular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilit zació i aplec, el Constr uctor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual 
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en 
el Calendari de l'Obra. 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
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Article 32.- El Constructor, a càrre c seu, transportarà i col·locarà, agr upant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constr uctor la seva justa taxació, tenint en compte el 
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Article 33.- Quan els materials, element s d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o 
no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es 
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donar à ordre al Constructor de substitui r-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinz e (15) dies de rebre ordres que re tiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o apare lls fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el  Constructor prefereixi 
substituir-los per altres en condicions. 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 

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

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

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

 

1.2.4 DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 

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

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Pr opietat la documentació final de les obr es, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislac ió vigent i, si es tracta d'habita tges, amb allò que s'estableix en els 
paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obr es, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la 
seva amidament definitiva, amb la assistència prec isa del Constructor o del seu representant. S'extendrà 
l'oportuna certificació per triplicat  que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per 
l'abonament per part de la Propietat del saldo resu ltant excepte la quantitat retinguda en concepte de 
fiança. 
TERMINI DE GARANTIA 

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

Article 41.- Les despeses de c onservació durant el termini de garantia comp rès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i r eparacions causades 
per l'ús seran a càrrec del propietar i i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, 
seran a càrrec de la Contracta. 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 

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

Article 43.-  Si en procedir al  reconeixement per a la recepció definit iva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes 
en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'ef ectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's 
el contracte amb pèrdua de la fiança. 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractis ta estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars, la  maquinària, mitjans aux iliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concerta ts i a deixar l'obra en condicions  de ser recomençada per una altra 
empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitiv ament segons allò que es disposà en els articles 39 i 
40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

1.3 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

1.3.1 PRINCIPI GENERAL 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret  a percebre puntualment les quantitats 

acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
Article 46.- La propietat, el contractis ta i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 

adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

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

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total 
de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
FIANÇA PROVISIONAL 

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

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

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop 
signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes c ausats per l'execució de l'obra, tals  com salaris, subministraments, 
subcontractes... 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  

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

1.3.3 DELS PREUS 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 

Article 52.- El càlcul dels preus de les dist intes unitats d'obra és el resultat de su mar els costos directes, els indirectes, 
les despeses generals i el benefici industrial. 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus pl usos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
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b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra,  que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i prote cció d'accidents i malalties 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combus tible, energia, etc. que tinguin llo c per l'accionament o funcionament 
de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, in stal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions , edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, l aboratoris, assegurances, etc., els del  personal tècnic i administratiu 
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes des peses, es xifraran en un percentatge 
dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fisca ls i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels cost os directes i indirectes (en els 
contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 
100.) 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial. 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes , els indirectes, les Despes es Generals i el Benefici 
Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 

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

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats 
o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es reso ldrà contradictòriament entre l'Ar quitecte i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Pl ec de Condicions Particulars. Si 
subsisteix la diferència s'acudi rà, en primer lloc, al concepte mé s anàleg dins del quadre de preus del 
projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

Article 55.-  Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fe t la reclamació o observació oportuna, 
no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclam ar augment dels preus fixats en el quadre corresponent 
del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS 

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

Article 57.-  Si es contracten obres pel  seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no 
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitza r d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al 
tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s' efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particular s, percebent el Contractista la 
diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar  fora dels terminis fixats en el Calendari de la 
oferta. 
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els e mmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propi etari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de 
la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
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1.3.4 OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
ADMINISTRACIÓ 

Article 59.-  Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les 
porti directament el propietari, sigui ell pers onalment, sigui un represent ant seu o bé mitjançant un 
constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 

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

Article 61.-  S'entén per "Obra per adm inistració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor 
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu,  realitzi les gestions i els treballs que calguin i 
es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, re servant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé 
per si mateix o mitjançant l'Arquite cte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, 
l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui 
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels tr eballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la 
seva tasca, es requereixi per a l'ex ecució dels treballs, percebent per això  del Propietari un tant per cent 
(%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Article 62.-  Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes 
que amb aquesta finalitat s'estableixi n en les "Condicions particulars d' índole econòmica" vigents en l'obra; 
en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració  les presentarà el Constructor al Propietari, en 
relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents 
conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels ma terials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el 
dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el 
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompany ant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i 
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de 
la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi  ha conveni especial, un qui nze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge est an inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el 
Benefici Industrial del mateix. 
ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 

Article 63.-  Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Ad ministració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 
representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic r edactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de 
l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per 
als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 

Article 64.-  Això no obstant, les facultats que en aquests tr eballs per Administració delegada es reserva el Propietari 
per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Cons tructor se li autoritza per  gestionar-los i adquirir-los, 
haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitect e-Director, els preus i les mostres 
dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 

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

Article 66.-  En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els tr eballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis 
que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pr es les mesures necessàries i 
que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exc eptuant l'expressat a l'article 63 
precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons 
les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Cons tructor està obligat a reparar pel seu compte els 
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 

1.3.5 DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 

Article 67.-  Segons la modalitat elegida per a la contract ació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra pr èviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda 
en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne 
variar solament el nombre d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats dive rses d'obra executades, del preu invariable estipulat a 
la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Cont ractista l'import de les compreses en els treballs 
executats i ultimats d'acord amb els documents que c onstitueixen el Projecte, els quals serviran de base 
per a l’amidament i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi  i els materials diversos emprats 
en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autorit zats en la forma que el present "Plec G eneral de 
Condicions econòmiques" determina. 

 5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

Article 68.-  En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" 
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els 
terminis previstos, segons l’amidament que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de 
l’amidament general, cúbica, superfici al, lineal, ponderal o numeral corre sponent per a cada unitat d'obra, 
els preus assenyalats en el pressupos t per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el 
present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les 
obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les mediaci ons necessàries per estendre aquesta relació, 
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompany ant-les d'una nota 
d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, 
el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de 
la seva resolució i podent el Contractista, en el segon ca s, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expr essa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu impor t, als preus que figuren en el s documents del Projecte, 
sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Pr opietari, dins del mes següent al per íode al qual es refereixen, i tindran 
el caràcter de document i entregues a bon compte, subjec tes a les rectificacions i variacions que es deriven 
de la liquidació final, no suposant tam poc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que 
comprenen. 
Les relacions valorades contindran so lament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. 
En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 

Article 69.-  Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més 
acurada o de mides més grans que l'asseny alat en el Pr ojecte o substituís una classe de fàbrica per una 
altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís 
en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra m odificació que sigui beneficiosa a criteri de 
l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstan t, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el 
cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
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Article 70.-  Exceptuant el preceptuat en el "Plec de C ondicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra simila rs, s'establiran preus contradictoris per a les unitats 
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obr a s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director i ndicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els mate rials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el 
seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb 
el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i 
Benefici Industrial del Contractista. 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 

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

Article 72.-  El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis corres pondrà precisament al de les certif icacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

Article 73.-  Efectuada la recepció prov isional i si durant el termini de garantia  s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan esti guessin especificats en el Projecte  i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director ex igís la seva realització durant el 
termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es 
va establir en els "Plecs Particulars" o en el s eu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus 
fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a 
que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propiet ari, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la r eparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de 
la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 

1.3.6 DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO  JUSTIFICAT EN EL TERMINI D' ACABAMENT DE 
LES OBRES 

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

Article 75.-  Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, 
el Contractista tindrà a més el dret de percebre l' abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, 
en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la reso lució del contracte, proc edint-se a la liquidació 
corresponent de les obres executades i dels material s emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les 
condicions preestablertes i que la seva quantitat no exc edeixi de la necessària per a la finalització de l'obra 
contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota so l·licitud de resolució del contracte fundat en la demora 
de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra 
o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que 
tingui assenyalat al contracte. 
 

1.3.7 VARIS 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 

Article 76.-  No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de 
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el 
contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats cont ractades, excepte en cas d'error en les mediacions 
del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
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En tots aquests casos serà condi ció indispensable que am bdues parts contractants, abans de la seva 
execució o utilització, convinguin per escrit els impor ts totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells ordenants utilitzar i els augm ents que totes aquestes millores o augments d'obra 
suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director  introdueixi innovac ions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 

Article 77.-  Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de 
les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament  després de sentir al Contractista, el qual 
s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, 
s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

Article 78.-  El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució 
fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegur ança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin 
per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, 
i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament  d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del 
de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient 
perquè el Contractista pugui resoldre el contra cte, amb devolució de fiança, abonament complet de 
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent  a l'import dels dany s causats al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que 
representi la indemnització abonada per la Company ia Asseguradora, respecte a l'import dels dany s 
causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèv iament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la 
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici 
afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los , en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la 
seva prèvia conformitat o objeccions. 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

Article 79.-  Si el Contractista, tot i sent la seva obligac ió, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia,  
en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, 
l'Arquitecte-Director, en representac ió del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la 
vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per 
compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon ac abament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conser vació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materi als, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant 
el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 

Article 80.-  Quan durant l'execució de le s obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que per tanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne 
els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en 
els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entr ega del material, propietat s o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i 
amb càrrec a la fiança. 
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6. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
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Obres de millora del parc infantil Plaça 1 d'Octubre 
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B -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011- -  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR (EHE) o SR,SRC (CODI ESTRUCTURAL): 
<= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL)     - Aigua per a formigó 
pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) (EHE) 
<= 2 g/l (CODI ESTRUCTURAL)     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 
g/l  (3.000 ppm) (EHE) <= 2 g/l (CODI ESTRUCTURAL) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132 EHE) (UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI ESTRUCTURAL):  <= 15 g/l  
(15.000 ppm) 
Álcalis Na2O (CODI ESTRUCTURAL):  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132 EHE)(UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI ESTRUCTURAL) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de 
l'EHE o l'apartat 17.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 
29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o el CODI ESTRUCTURAL, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03C- -  SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03C-05NM. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF. 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder 
barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres 
capes de ferm, o que puguin contaminar. 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 
pel tamís 0,40 (UNE 7050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 
i de granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
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- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),     
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE 
EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Determinació dels 
límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)     - 
Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Coeficient de desgast 
de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el 
volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 
aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03J- -  GRAVA DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03J-0K8V. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
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- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE o l'article 
30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie 
de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  
<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE 
o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 
a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament 
de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 
(amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - Lloses 
superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa i elements 
en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), 
amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
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- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 
EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 
la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
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(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 
de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 
o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
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- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres 
treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó 
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques 
i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1 de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE o 
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:     - Assaig 
granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del material adjacent 
(UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 
reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03L- -  SORRA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-H4LA,B03L-05MX. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
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Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE o l'article 
30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie 
de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  
<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE 
o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 
del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F (EHE) o XF (CODI ESTRUCTURAL), i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 
15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
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SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per 
a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes (EHE)     
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en 
pes (CODI ESTRUCTURAL)     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes (EHE)     - Granulat de matxuqueig no 
calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o 
XM: <= 10% en pes (CODI ESTRUCTURAL) 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 (EHE) 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 (CODI ESTRUCTURAL) 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per 
a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes (EHE)     
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en 
pes (CODI ESTRUCTURAL)     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b 
o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes (EHE)     - Granulat de matxuqueix calcari per 
a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en 
pes (CODI ESTRUCTURAL) 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició (EHE) o exposició 
X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
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la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres 
treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó 
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques 
i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
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- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1 de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE o 
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
(EHE), classe X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL) 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica) (EHE) o classe 
X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins. 
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S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYH- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYH-0A3A. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJSN- -  PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BJSN-26JK. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu 
comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris. 
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats 
amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast 
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar 
sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de la 
mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada 
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules de 
la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa. 
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del 
pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix 
per l'acció d'un solenoide. 
ASPERSORS I MICROASPERSORS: 
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre 
l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. 
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions. 
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives. 
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre. 
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent. 
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 
opaques i resistents a les dites radiacions. 
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives. 
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre. 
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent. 
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. 
Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg 
corresponent. 
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari 
Pressió màxima admissible:  5 bar 
ASPERSORS: 
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009. 
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar 
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm 
Ha d'estar format per: 
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre 
GOTEJADORS 
Ha de ser autonetejable. 
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari 
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 61 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

Obres de millora del parc infantil Plaça 1 d'Octubre 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  15 
 

- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes 
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS: 
Pot disposar de pantalla. 
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la 
tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V cc). 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 
- Número de programes:  Doble programa A/B 
- Arrencada:  3 recs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 a 999 min per estació 
- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies 
PROGRAMADORS AUTÒNOMS: 
Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos. 
L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un any. 
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio. 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 
- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim 
- Arrencament automàtic:  3 regs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 setmana a 24 h 
- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies 
ELECTROVÀLVULES: 
Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d'obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant 
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d'accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat 
- Potència expressada en W 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
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BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR41 -  ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA) 
 
BR412- -  AESCULUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR412-2220. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
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Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
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ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146- -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ20. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
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- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P92 -  SUBBASES 
 
P928- -  SUBBASE DE SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P928-DX7V. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, 
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calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat. 
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, 
per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat 
de compactació més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització 
d'aquesta prova com a part integrant de l'obra. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible 
i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 
compactador. 
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es 
compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja 
anterior. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada 
de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre 
la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 
ella. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es 
determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència 
de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils 
transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per 
part de la DF. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar 
compleixi les exigències del plec de condicions. 
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert 
al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un 
màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana 
del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 
de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix 
causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir 
els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
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regularitat superficial. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PJ -  INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS -  EQUIPS PER A REG 
 
PJS6- -  CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJS6-9EEW. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades 
soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat 
CONDICIONS GENERALS: 
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, 
la indicada per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats 
en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de 
pas. 
Els emissors seran autonetejables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar 
un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces 
especials per col·locar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PJ -  INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS -  EQUIPS PER A REG 
 
PJSE- -  ELECTROVÀLVULA, COLꞏLOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJSE-6UC1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i accessoris 
corresponents. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de 
funcionament. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o 
bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PJS -  EQUIPS PER A REG 
 
PJSM- -  PERICÓ PER A INSTALꞏLACIONS DE REG, COLꞏLOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJSM-HBBF. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la partida d'obra 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la grava de la solera 
- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas 
- Reblert lateral amb terres 
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
- Comprovació de la partida d'obra executada 
- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PJ -  INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS -  EQUIPS PER A REG 
 
PJSN- -  PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V INSTALꞏLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJSN-92L4. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus 
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accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 
- Programació de les operacions de riego 
- Verificació del funcionament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb 
la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de protecció 
de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements programables ha 
de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d'estar 
connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressió de 
l'aparell, sense que restin cables nus al descobert. 
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les instruccions 
del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir que son compatibles 
entre ells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 
al projecte, abans d'instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels espais 
verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg. 
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques 
d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR41 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA) 
 
PR412- -  SUBMINISTRAMENT AESCULUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR412-8TI7. 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
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PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR60- -  PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR60-8YHD. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre:     - Amb l'arrel nua     - Amb pa de terra     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de plantació     - 
Replanteig del clot o rasa de plantació     - Extracció de les terres     - Comprovació i preparació 
de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     - Reblert del clot de 
plantació     - Primer reg     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
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camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres:     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra     - Fondària:  fondària 
del sistema radical o pa de terra 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna 
del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació. 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Tècniques de plantació d'arbres. 
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7. FITXES TÈCNIQUES APARELLS 
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XILÒFON DE CANONADES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mides: 140x100 cm 
Edat: 0-3 / 3-6 
Descripció: Estructura musical que convida a experimentar amb els sons. Ofereix 
les 8 notes musicals pels primers ritmes i una canonada gegant per experimentar 
amb la veu. 
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QUIOSC / CABANA MITJANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mides: 170 x 200 x 200 cm 
Edat: 0-3, 3-6, 6-12 
Descripció: Cabana / caseta de fusta d’acàcia, amb acabat de vernís. 
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PONT DE FUSTA AMB RAMPA, TUB MAGNUM, GRAONS I BARANA 
DE CORDA PER INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mides: Estructura de 365 x 80 x 147 cm. 
Edat: 3-6, 6-12 
Descripció: Una senzilla estructura de fusta pel vostre pati, amb una plataforma 
elevada i escales i rampa per accedir-hi. Tractament autoclau.  
El túnel és una canonada de PP/PE corrugada de D80 cm, amb els extrems polits i 
de 120 cm de llargada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 80 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

 

GRONXADOR DE ROBINIA AMB SEIENT NIU "ALAGÓN" 

O SIMILAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAT 

De 0 a 4 anys 
 
CARACTERÍSTIQUES 
- Capacitat per a 1 nen. 
- Format per un seient "niu". 
- Gronxador fabricat artesanalment. 
El material que s'utilitza per a l'estructura i els 
panells és el tronc de robínia (acàcia) sense retocar la seva 
forma original, de manera que s'aconsegueixen jocs 
únics. La robinia és una fusta molt apreciada per la seva 
resistència i no requereix cap tipus de tractament 
químic per mantenir-la en bon estat. 
- Certificat segons la normativa europea EN-1176 
 
INSTAL·LACIÓ 
S'entrega amb les corresponents instruccions de 
muntatge.  
 
DIMENSIONS (L x AL x A) 
3.210 x 2.480 x 2.380 mm 
 
ALÇADA DE CAIGUDA 
1.370 mm 
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GIRATORI DE ROBINIA ‘’LOANGE’’ O SIMILAR 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDAT 
De 3 a 12 anys 
 
CARACTERÍSTIQUES 

‐ Capacitat per a varis nens. 
‐ Giratori fabricat artesanalment. 

El material que s’utilitza per a l’estructura i els panells és el tronc de robínia 
(Acàcia) sense retocar la seva forma original, de manera que 
s’aconsegueixen jocs únics. La robínia és una fusta molt apreciada per la 
seva resistència i no requereix cap tipus de tractament químic per mantenir-
la en bon estat. 

‐ Certificat segons la normativa europea EN-1176 

INSTAL·LACIÓ 
S’entrega amb les corresponents instruccions de muntatge. 

 
DIMENSIONS (L x AL x A) 

1500 x 700 x 1500mm 
 

ALÇADA DE CAIGUDA 
700 mm 
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TAULA DE SORRA DE DOS NIVELLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula amb recipients per a fer transvasaments i acompanyar el joc de sorral. 
 
Mides: 270 (150 + 120) x 60 x 60 i 38 cm (alçades) 
 
Edat: 0 – 3/ 3-6 
 
Descripció: 3 embuts de 22cm, 18 i 12cm + 2 sedacets de 15 x 15 + racors i 
tuberies ( 3 tubs + 8 racords) + manegues de 2 diametres + 6 culleretes + 2 pots + 
1 morter + 4 closques de coco +4 llauradors 
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8. AFECTACIÓ DE SERVEIS PUBLICS 
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

 Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 

 

 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 649811 Punt: 5722760 Descripció: PARC INFANTIL PL. 1 D'OCTUBRE Data de lliurament: 27 de octubre del 2022

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 333825.613 Y: 4610034.125

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 93 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

 

 

 
  

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 94 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

 

9. AMIDAMENTS I PRESSUPOST  
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2204 PARC INFANTIL 1 OCTUBRE PRESSUPOST

P Ut Descripció Amid Preu Total

Capítol I: Enderrocs i arrencades

1.1 U Retirada de joc per a infants tipus estructura
metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a
25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 5 u

3,00 100,37 301,11 €

1.2 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a
2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

2,00 20,07 40,14 €

1.3 U Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de fins a 1 u

1,00 9,09 9,09 €

1.4 ML Desmuntatge de tanca de fusta amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, amb càrrega sobre camió o
contenidor

26,87 9,66 259,56 €
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2204 PARC INFANTIL 1 OCTUBRE PRESSUPOST

P Ut Descripció Amid Preu Total

1.5 U Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de
perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 5 u

1,00 139,33 139,33 €

1.6 M2 Enderroc de solera de cautxú i formigó
lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

294,00 10,66 3.134,04 €

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

48,51 17,98 872,21 €

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

48,51 18,78 911,02 €

Capítol I 5.666,50 €

Capítol II: JARDINERIA I REG

2.1 ML Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm
de fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

16,00 4,45 71,20 €

2.2 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de
fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

1,60 14,06 22,50 €
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2204 PARC INFANTIL 1 OCTUBRE PRESSUPOST

P Ut Descripció Amid Preu Total

2.3 M3 Excavació de rasa o pou aïllat de 2 a 4 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics

9,36 25,00 234,10 €

2.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6
m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 90% PM

2,55 19,04 48,53 €

2.5 ML Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40
cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

8,00 10,03 80,24 €

2.6 M2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D de
temperatura baixa, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix,
estesa i compactada manualment

2,40 26,67 64,01 €

2.7 U Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions
de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per 
tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de
terra lateral

1,00 42,45 42,45 €

2.8 U Boca de reg de plàstic, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau
i colze de connexió, instal·lada

1,00 41,85 41,85 €

2.9 U Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

1,00 22,59 22,59 €

2.10 U Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24
V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb
regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

1,00 48,96 48,96 €
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2204 PARC INFANTIL 1 OCTUBRE PRESSUPOST

P Ut Descripció Amid Preu Total

2.11 U Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i no centralitzable, per a
un nombre màxim de 2 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

1,00 74,17 74,17 €

2.12 ML Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, cega, amb marcatge identificatiu
d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

63,71 2,08 132,52 €

2.13 ML Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua
no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

25,00 2,91 72,75 €

2.14 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja,
amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

1,88 46,19 86,84 €

2.15 U Subministrament de Cercis siliquastrum de
perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm
segons fórmules NTJ

1,00 107,23 107,23 €

2.16 U Subministrament de Liquidambar styraciflua
Worplesdon de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat
mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

1,00 90,22 90,22 €

2.17 U Subministrament de Tilia Plathypyllos de perímetre
de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons
fórmules NTJ

1,00 76,48 76,48 €
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2.18 U Subministrament de Viburnum tinus Eve Price en
contenidor de 15 l

12,00 16,47 197,64 €

2.19 U Subministrament de Salvia greggii d'alçària de 30 a
40 cm, en contenidor de 5 l

5,00 5,88 29,40 €

2.20 U Subministrament de Cistus maderensis en
contenidor de 5 l

5,00 6,02 30,10 €

2.21 U Subministrament d'Aloysia citriodora en contenidor
de 3l

5,00 3,10 15,50 €

2.22 U Subministrament de Parthenocissus tricuspidata
Veitchii en contenidor de 5 l

8,00 14,00 112,00 €

2.23 U Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació
de clot de plantació de 100x100x60 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

3,00 74,68 224,04 €

2.24 U Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3
a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
35 %, reblert del clot amb substitució total de terra
de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-
30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

8,00 13,66 109,28 €

2.25 U Plantació d'arbust de petit format en contenidor
de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de
40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

27,00 9,66 260,82 €

Capítol II 2.295,40 €
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Capítol III: PAVIMENTS

3.1 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir
el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 12 %

294,00 2,68 787,92 €

3.2 M3 Paviment de sauló de Tarragona, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM

31,65 70,00 2.215,16 €

3.3 M2 Subbase de 8 cm de gruix de grava de pedrera de
pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

30,29 5,37 162,66 €

3.4 M2 Subministrament i col·locació de malla geotextil
amb mitjans manuals

30,29 2,28 69,06 €

3.5 M3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada
de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions
de paviments per a zones de joc, estesa i
anivellament del material amb mitjans mecanics

12,12 53,00 642,15 €

3.6 M2 Paviment de peces irregulars amb pedra natural,
d'entre 3 i 4 cm d'espessor, rebut sobre llit de sorra

4,50 76,12 342,54 €

Capítol III 4.219,49 €

Capítol IV:  SORRAL I TÚNEL VEGETAL

4.1 U Subministrament i col·locació de túnel per a
enfilades, confeccionat amb rees metàl·liques
amb imprimació, ancorat a paviment amb morter
de formigó

1,00 850,00 850,00 €
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4.2 U Subministrament i col·locació de pont de fusta
tipus acàcia tractada compost per: rampa de
fusta, túnel de D80 cm sota la plataforma del pont
i acabat en escales de fusta i baranes de corda,
de mides 0,80x3,65x1,47m de tot el conjunt,
encastat en el paviment.

1,00 1.652,00 1.652,00 €

4.3 M2 Subministrament i col·locació de tarima de fusta
d'acàcia tractada sobre estructura de travesseses.

2,50 170,00 425,00 €

4.4 U Subministrament i col·locació de cabana de fusta
d'acàcia tractada tipus Quiosc o similar, de mides
1,70x2x2, ancorada al paviment

1,00 2.025,00 2.025,00 €

4.5 M2 Rampa de peces de fusta d'acàcia, ancorada al
la plataforma amb cargoleria i al paviment amb
cargoleria i morter de ciment

1,00 290,00 290,00 €

4.6 M2 Paviment de troncs de fusta tractats a l'oli i polits,
de D14 -22 cm, i entre 30 i 40 cm de llargària,
col·locats en verticals i encastats al paviment amb
morter de ciment

2,36 500,00 1.180,00 €

4.7 Ml Subministrament i col·locació de travessa tractada
de pi de flandes, de mides 20x10 cm, amb
cantonades i cares polides, ancorades al
paviment amb tornilleria i morter de ciment

22,00 48,00 1.056,00 €

4.8 Ml Subministrament i col·locació de troncs tractats
amb oli, de pi de flandes, de D 14-22 cm,
ancorades al paviment amb tornilleria i morter de
ciment

22,00 50,00 1.100,00 €

Capítol IV 8.578,00 €
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Capítol V: GRADES TRIANGULARS

5.1 M2 Subministrament i col·locació de tarima de fusta
d'acàcia per exterior, ancorada a paviment amb
tornilleria i morter de ciment

12,00 170,00 2.040,00 €

5.2 Ml Subministrament i col·locació de travessa tractada
de pi de flandes, de mides 20x10 cm, amb
cantonades i cares polides, ancorades al
paviment amb tornilleria i morter de ciment

42,50 48,00 2.040,00 €

5.3 M2 Rampa de peces de fusta d'acàcia, ancorada al
la plataforma amb cargoleria i al paviment amb
cargoleria i morter de ciment

2,69 170,00 456,88 €

Capítol V 4.536,88 €

Capítol VI: JARDINERES I TANCA PERIMETRAL

6.1 U Subministrament i col·locació de jardinera de fusta
de pi de flandes tractada o similar, de mides
200x50x60 cm, col·locada sobre paviment, amb
forats per entrada i sortida de reg a goter i
drenatge.

2,00 500,00 1.000,00 €

6.2 U Subministrament i col·locació de jardinera de fusta
de pi de flandes tractada o similar, de mides
135x50x60 cm, col·locada sobre paviment, amb
forats per entrada i sortida de reg a goter i
drenatge.

4,00 360,50 1.442,00 €

6.3 U Subministrament i col·locació de pals de pi tractat
i tornejats de D12 i 150 cm d'alçària, soterrats entre
50 i 70 cm per deixar entre 0,9 i 1,1 ml vist, inclosa
rasa de fonament de formigó per ancorar els pals, i
situats a 10 cm de distància entre ells com a
màxim. Anivellats i tot inclòs.

56,00 20,00 1.120,00 €
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6.4 U Subministrament i col·locació de pals de pi tractat
i tornejats de D12 i 200 cm d'alçària, soterrats entre
50 i 70 cm per deixar entre 1,10 i 1,30 ml vist, inclosa
rasa de fonament de formigó per ancorar els pals, i
situats a 10 cm de distància entre ells com a
màxim. Anivellats i tot inclòs.

39,00 22,00 858,00 €

Capítol VI 4.420,00 €

Capítol VII: MATERIALS PREFABRICATS

7.1 U Subministrament i col·locació de gronxador de
robinia (acàcia) amb seient niu "Alagon" o similar,
segons fitxa tècnica, amb certificat segons la EN-
1176, ancorat al paviment amb daus de formigó.
Tot inclòs.

1,00 3.120,00 3.120,00 €

7.2 U Subministrament i col·locació de joc giratori de
robinia (acàcia) tipus "Loange" o similar, segons
fitxa tècnica, amb certificat segons la EN-1176,
ancorat al paviment amb daus de formigó. Tot
inclòs.

1,00 2.850,00 2.850,00 €

7.3 U Subministrament i col·locació de conjunt de
papereres de fusta de reciclatge, compost per 3
cossos amb coberta i entrada per un sol costat ,
amb porta per a substitució de bosses de plàstic,
de mides de 157 amplària i 104 d'alçària, ancorat
a paviment amb morter de ciment. 

1,00 630,50 630,50 €

7.4 U Subministrament i col·locació de banc de fusta
tractada de 180 cm, model tipus "Posets" o similar,
ergonòmic amb respatller; ancorat al paviment
amb morter de ciment.

6,00 230,00 1.380,00 €

Capítol VII 7.980,50 €
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Capítol VIII: JOCS DE PARET I TAULA
EXPERIMENTAL

8.1 U Subministrament i col·locació de joc musical tipus
Xilofon, compost per estructura de fusta tractada i
ancorada al paviment amb morter de ciment, i
tubs de diferents tamanys, segons fitxa tècnica.

1,00 396,00 396,00 €

8.2 U Taula d'experimentació de dos nivells, feta a base
de fusta tractada, de mides 270x60x60 cm, segons
fitxa tècnica; ancorada al paviment amb morter
de ciment. Nivellada i tot inclòs.

1,00 1.068,00 1.068,00 €

8.3 U Subministrament i col·locació de joc a paret
d'experimentació o musical, ancorat a paret amb
tornilleria de tacs químics. Proposta a decidir per la
DF

1,00 500,00 500,00 €

Capítol VIII 1.964,00 €

Capítol IX: TENDALS

9.1 U Subministrament i col·locació de tendal tipus vela
de 8x8x7 ml, de lona microperforada de poliéster
tipus "Soltis-92" o similar, apta per a us exterior, abm
resistència als raigs UV, de color a determinar,
ancorat mitjançant mosquetons de seguretat als
suports, previa col·locació d'argolles en pilars i
pletines en paret de bloc. Tot inclòs.

1,00 2.115,00 2.115,00 €
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9.2 U Subministrament i col·locació de tendal tipus vela
de 7x7x10,5 ml, de lona microperforada de
poliéster tipus "Soltis" o similar, apta per a us
exterior, abm resistència als raigs UV, de color a
determinar, ancorat mitjançant mosquetons de
seguretat als suports, previa col·locació d'argolles
en pilars i pletines en paret de bloc. Tot inclòs.

1,00 2.269,00 2.269,00 €

9.3 U Subministrament i col·locació de pilar metàl·lic de
D120 mm, i 3 ml d'alçària, pintat i amb imprimació,
ancorat al paviment a base de dau de formigó i
pletina; tot inclòs.

3,00 416,60 1.249,80 €

Capítol IX 5.633,80 €

Capítol X: CERTIFICACIONS

10.1 U Confecció i emissió del corresponent certificat de
tota l'actuació en el parc infantil i els elements que
el composen, efectuat per tècnic i/o empresa
competent, per donar compliment de la Norma EN-
1176.

1,00 800,00 800,00 €

Capítol X 800,00 €

Capítol XI: SEGURETAT I SALUT 

11.1 U Partida consitent en el subministrament i
col·locació de totes les mesures de seguretat
necessàries per a la correcta execució de l'obra i
el subministrament de materials, tant de mesures
colectives com les individuals (tanques, epis,
senyalització, cartelleria, etc). Tot inclòs

1,00 600,00 600,00 €

Capítol XI 600,00 €
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Capítol I 5.666,50 €

Capítol II 2.295,40 €

Capítol III 4.219,49 €

Capítol IV 8.578,00 €

Capítol V 4.536,88 €

Capítol VI 4.420,00 €

Capítol VII 7.980,50 €

Capítol VIII 1.964,00 €

Capítol IX 5.633,80 €

Capítol X 800,00 €

Capítol XI 600,00 €

Total PEM 46.694,57 €

19 % de Benefici Industrial i Despeses indirectes 8.871,97 €

Subtotal 55.566,54 €

21 % IVA 11.668,97 €

Total 67.235,51 €

*Document signat digitalment*

La valoració del Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre és la
següent:

El resum pressupostari dels diferents capítols a executar és:

ÚLTIM FULL

El present projecte, puja la quantitat de SEIXANTA-SET MIL DOS-CENTS TRENTA-
CINC euros, amb CINQUANTA-Ú cèntims (67.235,51€).

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 107 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

 

 

 

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 108 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 109 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 110 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 111 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 112 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 113 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 114 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 115 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 116 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

A
juntam

ent de B
ellpuig

LLEG
EN
D
A

  ELEM
EN

TS FETS A
 M

ID
A

1.
Ta

u
la

 d
'e

xp
e

rim
e

n
ta

c
ió

 a
m

b
 so

rra

2.
C

a
se

ta
 d

e
 fu

sta
 a

m
b

 te
u

la
d

a

3.
Ta

rim
a

 a
m

b
 fu

sta
 i tro

n
c

s a
 d

ife
re

n
ts m

id
e

s d
'a

lç
a

d
a

4.
P

a
re

t m
u

sic
a

l p
e

r c
o

n
c

re
ta

r

5.
X

ilò
fo

n
 m

u
sic

a
l d

e
 c

a
n

o
n

a
d

e
s

6.
Ta

rim
a

 a
m

b
 g

ra
d

e
s

7.
P

o
n

t a
m

b
 e

sc
a

le
s i ra

m
p

a

8.
Te

n
d

a
ls ve

la

3

1

2

54

6

7

8

8

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 117 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 118 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

A
juntam

ent de B
ellpuig

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 119 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

A
juntam

ent de B
ellpuig

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd


PÀGINA: 120 de 120    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 25/11/2022 10:23
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-

4f32-8a45-aeed9ce046fd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: Projecte de millora del Parc infantil de la Plaça 1 d'Octubre de Bellpuig
UNITAT: AJUNTAMENT BELLPUIG
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01250501_2022_000000000000000000000000124682
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 2388-0013/2022 - 16/11/2022 13:35
SIGNATURES
Administració Electrònica Automatizada: 17/11/2022 12:08
Jordi Bosch Santos : 17/11/2022 12:08

A
juntam

ent de B
ellpuig

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=dff3082c-654e-4f32-8a45-aeed9ce046fd

