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1.

DADES GENERALS

1.1. OBJECTE

L’objecte del present Projecte d'Obres Municipal és la descripció
de les obres necessàries per a dur a terme l'adequació d'un solar
adjacent al Casal municipal com a aparcament de vehicles i millora
de la vorera i l'accessibilitat.
L'actuació es farà per fases. Aquest document té per finalitat
contractar l'execució de la primera fase de les obres.

1.2. SITUACIÓ

Carretera d'Olot núm. 39 a ARGELAGUER.
Referència cadastral :
0639101DG7703N0001QJ
Les coordenades UTM de l’emplaçament són: 470094 - 4673800

1.3. PROMOTOR

AJUNTAMENT D’ARGELAGUER
Carrer Major, 91
17853 Argelaguer (Girona)
Tel. 972 68 71 37

1.4. AUTOR DEL PROJECTE

SEVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
DANIEL MALLARACH i MACIAS, arquitecte

1.5. SUPERFÍCIES

Àmbit total de l'Actuació ...........
desglossat:
Aparcament
Carrer Alzines
Vorera Carretera

NIF P-1701000J

COAC 12664-0

330,00 m2
168,00 m2
85,00 m2
77,00 m2

1.6. PRESSUPOST PER FASES:
1A. FASE:
Pressupost Execució Material (P.E.M.)
Pressupost Execució Contracte (P.E.C.)

12.302,09 euros
17.713,78 euros

2A. FASE:
Pressupost Execució Material (P.E.M.)
Pressupost Execució Contracte (P.E.C.)

8.869,79 euros
12.771,61 euros

TOTAL ACTUACIÓ:
Pressupost Execució Material (P.E.M.)
Pressupost Execució Contracte (P.E.C.)

21.171,88 euros
30.485,39 euros
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2.1. DADES URBANÍSTIQUES
2.1.1. Normativa urbanística

Plantejament vigent:

2.1.2. Paràmetres urbanístics
Classificació del sòl
Qualificació

Sòl Urbà.
Zona d’Equipaments.

Normes Subsidiàries de Planejament

2.2. CONDICIONS DE L’ENTORN
2.2.1. Titularitat dels Sòls

Zona destinada a equipaments. El solar és adjacent a l'actual
Casal cívic del municipi, amb façana a la carretera d'Olot i per tant
amb bona accessibilitat, idoni per a la funció a la qual se'l vol
destinar.

2.2.2. Tipologia

Zona destinada a equipaments. El solar és adjacent a l'actual
Casal cívic del municipi, amb façana a la carretera d'Olot i per tant
amb bona accessibilitat, idoni per a la funció a la qual se'l vol
destinar.

2.2.3. Infraestructures i serveis

La carretera d'Olot compta amb tots els serveis urbans i
urbanístics. Al front d'aquest solar s'hi ubica una parada de la
xarxa de transport públic.
El carrer Alzines que enllaça la carretera d'Olot amb el carrer
Major, es un espai de vialitat amb algunes deficiències en el
paviment. Amb aquesta actuació es pretén la seva millora.

2.2.4. Accessos

L’accés a la nova àrea d'aparcament no es farà directament des
de la carretera sinó que es durà a terme des del carrer Alzines a
l'oest del solar adjacent al Casal, d'aquesta manera tant s'hi podrà
accedir des de la carretera d'Olot com des del carrer Major, sense
que s'interfereixi en les circulacions de cap d'aquestes vies
principals.

2.3. DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
2.3.1. Característiques de
l’emplaçament

El solar es resultant de l'enderroc ja fa anys de una antiga
edificació en mal estat que va deixar un terreny erm al costat del
Casal cívic municipal. En el seu moment l'Ajuntament va forçar
l'expropiació i va enderrocar l'edificació. Aquesta peça mai s'ha
condicionat i s'ha mantingut sense cap mena de tancament la qual
cosa ha comportat que s'anés utilitzant com a espai residual amb
assíduament cotxes aparcats per a poder accedir des d'ací als
locals de la zona entre ells el Casal contigu. A la part que llinda
amb la carretera d'Olot, hi ha ubicada la marquesina del Transport
públic de Catalunya, i una caixa d'instal·lacions a tocar la paret del
Casal.

En aquest moment el solar causa una mala impressió pel seu estat
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de deixadesa, i tampoc acaba essent prou útil com a aparcament
per la seva irregularitat tant d'accés com del seu sòl.
L'Ajuntament es planteja la dignificació d'aquest espai, amb la
dotació d'una marquesina per a la parada del bus integrada a
l'entorn, i la pavimentació de l'espai d'aparcament.

Aquesta peça està qualificada com d’Equipaments a les vigents
Normes Subsidiàries.
2.3.2. Límits

Nord: Carretera d'Olot
Sud: carrer Major.
Est: Amb el Casal cívic municipal.
Oest: Carrer Alzines.

2.3.3. Estat inicial

Es partirà d’un solar annexa a l’edifici del Casal, resultat de
l'enderroc d'una antiga edificació i que no ha estat mai adequat,
resultant d'aquesta manera terrer, segurament reomplert de runes
i altres materials resultants de l'excavació.

2.3.4. Servituds

No s’observen i es desconeixen.

3.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

3.1. PROGRAMA FUNCIONAL
3.1.1. Programa de necessitats

L'adequació de l'espai ve originada per la necessitat de millorar les
condicions d'un espai que ja es fa servir com a aparcament de fet
del Casal. També es fa necessari les actuacions de millora de la
urbanització del carrer Alzines com de la pròpia vorera de la
carretera d'Olot molt malmesa. En aquest sentit es vol millorar
l'aspecte funcional i d'aparença urbana de l'actual parada del
transport públic (autobusos).
És per això que es pretén adequar el solar.

3.1.2. Programa funcional

El solar reuneix les condicions d'accessibilitat, superfícies i
condicions d'ubicació necessàries per a assegurar l'adequació a
les funcions implementades.

3.2. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
3.2.1. Criteris funcionals i
compositius

Els criteris en què s’ha basat el projecte d’adequació del solar han
estat les directius bàsiques per assolir la funcionalitat de l’espai.
En concret:

•

Façana de la Carretera d'Olot: es pretén dotar d'un cert
límit físic entre la carretera i l'actual solar per tal de
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millorar l'aspecte del buit urbà que significa l'actual
situació respecte la carretera d'Olot. Alhora dotar d'una
certa protecció l'actual parada del transport públic. I la
millora de l'actual vorera molt malmesa.
•

Aparcament: Condicionar el paviment d'aquest espai. La
manera d'accedir a l'espai d'aparcament serà pel mateix
lloc on ara s'accedeix, adequat topogràficament i amb la
millora dels paviments, però s'ha cregut que es la millor
opció evitant fer-ho des de la carretera d'Olot i des del
carrer Major, on haurien interferit amb les circulacions
d'aquests vials principals.

•

Reduir l'impacte de la mitgera: Es volen incloure
elements vegetals, en part a modus de teló per tal de
reduir l'impacte de l'actual mitgera del Casal i d'altre per
dotar al nou espai d'un tractament mes natural i funcional
(ombratge).

3.2.2. Descripció de la Solució adoptada. Criteris constructius i d’instal·lacions
Vorera carretera d'Olot:

Aparcament

Carrer Alzines

Degut al seu mal estat, es substituirà tota la vorada de formigó des
de la cantonada de l'edifici del casal fins a la cantonada de l'edifici
que confronta amb el carrer Alzines. Es formarà un gual amb
peces prefabricades a la cruïlla entre el carrer Alzines amb
l'entrega a la carretera d'Olot; d'aquesta manera es determinarà
una "prioritat invertida" en la circulació afavorint el trànsit de
vianants donant prioritat a aquests. Pel que fa al paviment es
retiraran els actuals i es refaran de nou amb formigó acabat
remolinat o raspallat.
Es formarà un tancament lleugerament retirat de l'alineació de la
carretera format per un muret que salvarà el desnivell entre el
solar anivellat i la vorera i una paret d'obra amb blocs de formigó
acabats amb remolinat on s'hi ubicaran un bloc de bústies i un
panell informatiu.
Aquesta paret juntament amb una paret que es construirà a tocar
de la mitgera del Casal conformaran els suports de la nova
marquesina (2a fase)
S'anivellarà tota l'àrea i s'hi incorporarà una subbase per a
finalment incorporar-hi un paviment asfàltic o mescla bituminosa.
Es deixarà un marge respecte la paret mitgera del casal per a
conformar amb una vorada de jardí un petit espai enjardinat on s'hi
plantaran elements vegetals per tal de reduir l'impacte d'aquesta
paret.
Es formarà un accés a nivell del carrer Alzines i una petita rampa
d'accés a vianants des de la vorera de la carretera. S'enjardinaran
els talussos resultants.
Es refaran els paviments, trencant i enretirant els existents i
reposant amb formigó remolinat o raspallat. Els límits d'aquest
paviment s'establiran amb cantells metàl·lics d'acer.
En la primera fase es faran totes aquelles obres referides a la
funcionalitat total de l'espai, sobretot de l'aparcament, deixant per
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la segona fase el mobiliari urbà (substitució de la marquesina) i
l'enjardinament.

3.3. QUADRE DE SUPERFÍCIES
ZONES

SUPERFÍCIE
TRACTADA

APARCAMENT

168,00 m2

CARRER ALZINES

86,00 M2

VORERA CARRETERA

77,00 M2

SUPERFÍCIE TOTAL DE L'ÀMBIT QUE ABARCA L'ACTUACIÓ

Argelaguer, octubre de 2016
L'ARQUITECTE MUNICIPAL

330,00 m2
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT D EL'OBRA
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1. Dades de l’obra
1.1. Objecte

Adequació de l'Aparcament del Casal

1.2. Situació

Carretera d'Olot núm.: 39. 17853 ARGELAGUER (Girona)
Referencia cadastral; 0639101DG7703N0001QJ
Coord. UTM: x: 470094 ; y: 4673800

1.3. Promotor

Ajuntament d'Argelaguer
Carrer Major, 91
17853 Argelaguer (Girona)

1.4. Autor del projecte

Serveis Tècnics municipals
Daniel Mallarach Macias, Arquitecte

1.5. Superfície construïda

L’obra ubica una àrea de 330 m2.

1.6. Pressupost (P.E.M.)

Primera Fase :

CIF B-1701000-J

COAC 12664-0

12.302,09 euros

2. Dades tècniques de l'emplaçament
2.1. Descripció de la parcel·la
Límits

Topografia

Estat actual
2.2. Dades de l’obra
Tipologia i composició
Característiques constructives

2.3. Condicions de l’entorn
Tipologia edificatòria

Nord: Carretera d'Olot.
Sud: Carrer Major.
Est: edifici del Casal .
Oest: carrer Alzines.
El solar és una peça de terreny de forma trapezoïdal, orientada sud-nord.
Està situat al límit nord del nucli històric formant façana amb la carretera
d'Olot i formant cantonada amb el carrer Alzines.
El solar està lliure d'edificacions i sense pavimentar.

L'obra s'assimila a una obra d'urbanització.
Paviments: Llosa de formigó en massa i Mescla Bituminosa.
Vorades de formigó; Gual de peces prefabricades de formigó
Fonaments i mur de contenció: Formigó
Tancaments: Paret de fàbrica de bloc de formigó amb acabat arremolinat i
pintat.
Serveis: drenatges superficials (buneres i imbornals).
Jardineria: talussos ressembrats i plantació espècies definides plànols.
Instal·lacions: Les adequades a l’ús urbanístic

Zona ubicada dins el municipi entre els àmbits conformats per la carretera
d'Olot i el carrer Major al límit del nucli històric, amb caràcter residencial,
formada majoritàriament edificacions entremitgeres, destinades a l’ús
residencial habitatge, amb algun petit comerç a les plantes baixes dels
edificis. L’entorn està caracteritzat també per la zona d’equipament
adjacent al solar objecte de les obres.
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Usos predominants
Serveis

2.4. Accessos
Vials
Amplada de calçada
Pavimentació
Densitat de tràfic

Residencial.
El sector està completament urbanitzat, disposant de totes les
infraestructures necessàries (clavegueram, aigua potable, electricitat,
enllumenat públic, telefonia i gas natural), les quals transcorren
majoritàriament en xarxa aèria.

L’accés al solar es pot portar a terme tant per la carretera d'Olot com pel
carrer Major.
El carrer Alzines té una amplada variable, que va del 3 als 4 metres,
Asfaltat i formigonat.
La densitat de trànsit per ambdós carrers es pot considera de mitja, pel
caràcter d’equipament municipal de la zona i per ser una de les zones
d’entrada al nucli.

3. Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les
obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial
Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent,
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. La comunicació d'obertura del Centre de Treball a
l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció
Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes
(art. 11è).
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4. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales” (Llei 31/1995, de 8 de novembre) durant l'execució de
l'obra i en particular en les següents activitats:
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a
les diferents feines o fases del treball.
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
l'obra o prop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95: L'empresari aplicarà les mesures
que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
- Evitar riscos.
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
- Combatre els riscos a l'origen.
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball,
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i condicions
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
- Donar les degudes instruccions als treballadors.
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que
només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc
greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives
més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
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5. Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o
bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. A més,
s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
MITJANS AUXILIARS I
MAQUINÀRIA

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (electricitat,
enllumenat, aigua, gas...).
- Contactes amb materials agressius.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Sobreesforços per postures incorrectes.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés.
- Cops i ensopegades.
- Talls i punxades.
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Caiguda de la càrrega transportada.
- Bolcada de piles de materials.
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

PAVIIMENTS I ACABATS

-

Cops i ensopegades.
Talls i punxades.
Contactes amb materials agressius.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Sobreesforços per postures incorrectes.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caiguda de materials, rebots.
Caiguda de la càrrega transportada.
Bolcada de piles de materials.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials.
Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

6. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials segons l’annex II del RD1627/97
- 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 dels treballadors sigui legalment exigible.
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades.
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
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- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

7. Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
MESURES DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre
les diferents feines i circulacions dins l’obra.
- Senyalització de les zones de perill.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització,
tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de
maquinària.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les
tasques de càrrega i descàrrega.
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves
proteccions aïllants.
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció,
frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real
dels elements (subsòl, edificacions veïnes).
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de
protecció de rases.
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals.
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes.
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.

MESURES DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció
de partícules.
- Utilització de calçat de seguretat.
- Utilització de casc homologat.
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el
cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients
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excessivament sorollosos.
- Utilització de mandils.
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari
en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de
subministrament d'aire.
MESURES DE PROTECCIÓ A
TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra
com en relació amb els vials exteriors.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les
tasques de càrrega i descàrrega.

8. Primers auxilis
- Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut del material especificat a la normativa vigent.
- Es disposarà d’un extintor d’incendis en un lloc accessible i de fàcil accés.
- Es col·locarà en lloc ben visible, una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a
urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
- S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar
els accidentats.

9. Normativa d’obligat compliment
- Reglamento general sobre seguridad e higiene en el trabajo.
O. 31/01/40 del ministeri de treball (BOE 03/02/40)
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción.
O. 20/05/52 del Ministeri de Treball (BOE 15/06/52)
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
O. 28/08/70 del Ministeri de Treball (BOE 05, 07, 08 y 09/9/70)
- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
O. 09/03/71 del Ministeri de Treball (BOE 16 i 17/03/71)
- Empresas y centros de trabajo. Requisitos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de
actividades.
O. 06/10/86 (BOE 08/10/86). Modificacions (BOE 31/10/86)
- Reglamento de seguridad en las máquinas.
R.D. 1495/1986 de 16 de maig (BOE 21/07/86). Correccions (BOE 07/03/81 i 16/11/81)
- Modelo de libro incidencias correspondiente a las obras que sea obligatorio el estudio de seguridad e
higiene.
O. 20/9/86 (BOE 17/10/70)
- Notificación de accideNTEs de trabajo.
O.M. 16/12/87 (BOE 29/12/87)
- Señalización, balizamiento , limpieza y terminación de obras fijas en vias fuera de poblado.
O. 31/08/87 (BOE 18/09/87)
- Instruccion técnica complementaria mie-aem 2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención
referente a gruas torre desmontables para obras.
O. 28/06/88 (BOE 24/04/88)
- Protección a los trabajadores freNTE a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
R.D. 1316/1989 de 27 d'octubre (BOE 02/11/89)
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- Prevención de riesgos laborales.
L. 31/1995 (BOE 10/11/95)
- Reglamento de los servicios de prevención.
R.D. 39/1997 de gener de 1997 (BOE 31/01/97)
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
D. 1627/97 del 24/10 (BOE 25/10/97)
- Disposiciones mínimas de seguridad relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección
individual.
R.D. 773/1997 de 30/05/97.
- Actividades de prevención de las mutuas de A.T. y E.P.
O. 22/04/97 (BOE 24/04/97)
- Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/1997 (BOE 23/04/97)
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D. 486/1997 de 14 d'abril (BOE 23/04/97)
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
R.D. 487/1997 de 14 d'abril (BOE 23/04/97)
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización.
R.D. 488/97 de 14 d'abril (BOE 23/04/97)
- Reglamento de aparatos elevadores para obras.
O.M. 23/05/97 (BOE 14/06/97). Modificacions (BOE 7/03/81 i 16/11/81)
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
R.D. 1215/1997 de 18 de juliol (BOE 07/08/97)
- S'aprova el model del llibre d'incidències obres de construcció.
O. 12/01/98 (DOGC 27/01/98)

Argelaguer, octubre de 2016
L'ARQUITECTE MUNICIPAL
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PLEC DE CONDICIONS

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS
Naturalesa i objecte del Plec General
Article 1. El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells
tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la
legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i
encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.
Documentació del Contracte d'Obra
Article 2. Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de
les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 1) Les condicions fixades en el mateix document de
contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 2) El Plec de Condicions particulars. 3) El present Plec
General de Condicions. 4) La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost). Les
ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o
precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en
els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.
CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES
EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES
L'Arquitecte Director
Article 3. Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les
contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució
arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en
aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el
certificat de final d'obra.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic
Article 4. Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, contracte i 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 subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el
Constructor.
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne
la seva correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona
construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el projecte i la normativa
tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la
contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons relacions establertes, les certificacions valorades i la
liquidació final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
El Constructor
Article 5. Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes
d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la
seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA
Verificació dels documents del projecte

Article 6. Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments
pertinents.
Pla de Seguretat i Salut
Article 7. El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic,
presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució
de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla
de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors
autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que
es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
Oficina a l'obra
Article 8. El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin
estendre i consultar els plànols. En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció
Facultativa:
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi
amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.
Representació del Contractista
Article 9. El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que
tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment
aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins
que sigui esmenada la deficiència.
Presència del Constructor en l'obra
Article 10. El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres,
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los
les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.
Treballs no estipulats expressament
Article 11. Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del
seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a
cada unitat d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més
del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Article 12. Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols
o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà
obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de
dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el
corresponent rebut si així ho sol·licités.
Article 13. El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Article 14. Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord
amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de
l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva

responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte
Article 15. El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la
vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i
medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que
per això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs.
Faltes del personal
Article 16. L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència
greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als
dependents o operaris causants de la pertorbació.
Article 17. El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se
en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a
Contractista general de l'obra.
EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS
AUXILIARS
Camins i accessos
Article 18. El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
Replanteig
Article 19. El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i
inclosos en la seva oferta. El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser
aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs
Article 20. El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin
executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el
Contracte. Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.
Ordre dels treballs
Article 21. En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què,
per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.
Facilitat per a altres Contractistes
Article 22. D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per
utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. En cas de litigi, ambdós Contractistes
respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Article 23. Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els
treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi
per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment
aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que
s'estipuli.
Pròrroga per causa de força major
Article 24. Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga
proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor
exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que
degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita.
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra
Article 25. El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per
escrit no se li hagués proporcionat.
Condicions generals d'execució dels treballs
Article 26. Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin
l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat
amb allò especificat a l'article 11.

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.
Obres ocultes
Article 27. De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'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 acotats. Es consideraran documents indispensables i
irrecusables per a efectuar les medicions.
Treballs defectuosos
Article 28. El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals
i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb
allò especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient
qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és
competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja
sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de
l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi
contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió
davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.
Vicis ocults
Article 29. Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan
els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.
Dels materials i dels aparells. La seva procedència
Article 30. El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència
determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.
Presentació de mostres
Article 31. A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en
el Calendari de l'Obra.
Materials no utilitzables
Article 32. El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en
l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests
materials i les despeses del seu transport.
Materials i aparells defectuosos
Article 33. Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,
donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es
destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho
ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es
rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en
condicions.
Despeses ocasionades per proves i assaigs
Article 34. Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988.
Generalitat de Catalunya).
Neteja de les obres
Article 35. Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i
executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.
Obres sense prescripcions

Article 36. En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la
bona construcció.
EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES
De les recepcions provisionals
Article 37. Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb
funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà 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 estendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un
nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.
Documentació final d'obra
Article 38. L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i
5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra
Article 39. Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la
seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'estendrà l'oportuna
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Termini de garantia
Article 40. El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no
haurà de ser inferior a nou mesos.
Conservació de les obres rebudes provisionalment
Article 41. Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i
definitiva, seran a càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran
a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la
Contracta.
De la recepció definitiva
Article 42. La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu
càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.
Pròrroga del termini de garantia
Article 43. Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què
s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb
pèrdua de la fiança.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida
Article 44. En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec
de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest
Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i
definitiva recepció.
CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES
EPÍGRAF 1: PRINCIPI GENERAL
Article 45. Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.
Article 46. La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.
EPÍGRAF 2: FIANCES
Article 47. El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de
contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.
Fiança provisional
Article 48. En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en
el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost
de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i
termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança
definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual
es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars,
no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà
de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el
mateix paràgraf. L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà
el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.
Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Article 49. Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions
contractades, l'Arquitecte Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les
accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les
despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.
De la seva devolució en general
Article 50. La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes.
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials
Article 51. Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.
EPÍGRAF 3: DELS PREUS
Composició dels preus unitaris
Article 52. El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes,
les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideren costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de
la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin
necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties
professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la
maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a
l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de
l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d'execució material
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici
Industrial.
Preu de contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.
Preus de contracta. Import de contracta
Article 53. En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén
per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant
per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima
normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris
Article 54. Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència
s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus
d'utilització més freqüent en la localitat. Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la
data del contracte.
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
Article 55. Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost
que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus
Article 56. En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la
forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.
De la revisió dels preus contractats
Article 57. Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100
(3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb
la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint 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.
Emmagatzematge de materials
Article 58. El Contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni
per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura
i conservació en serà responsable el Contractista.
EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ
Administració
Article 59. Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les
porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.

Obres per administració directa
Article 60. Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament
les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i,
en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell
puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple
dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la
doble personalitat de Propietat i Contractista.
Obres per administració delegada o indirecta
Article 61. S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es
convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la
realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant
l'Arquitecte Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els
treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs
convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi
per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les
despeses efectuades i abonades pel Constructor.
Liquidació d'obres per administració
Article 62. Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que
amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no
n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual

s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la
utilització dels esmentats materials en l'obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb
una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i
solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines
que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada
Article 63. Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat
representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments
al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells
Article 64. Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per
a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar
al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts,
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers
Article 65. Si l'Arquitecte Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades
fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho
notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en
la quantia assenyalada per l'Arquitecte Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100)
que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que
preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà
d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor
Article 66. En els treballs “d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les
disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable
del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.
EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS
Formes diferents d'abonament de les obres
Article 67. Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de
Condicions econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas
a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament
el nombre d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb
els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses
unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva
execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions
econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
Relacions valorades i certificacions

Article 68. En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars"
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis
previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en
el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions
econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà
les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del
termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les
firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins
dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte Director acceptarà o refusarà les reclamacions del
Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el
Propietari contra la resolució de l'Arquitecte Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions
Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte Director expedirà la certificació de
les obres executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del
tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter
de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final,
no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. Les relacions
valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte
Director ho exigís, les certificacions s'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'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu
més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense
demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte Director, no tindrà dret, no obstant,
més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la
projectada i contractada o adjudicada.
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Article 70. Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra,
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui
entre els que a continuació s'expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran
prèvia medició i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida
alçada, deduïts dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que
s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als
preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues
parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats
Article 71. Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària,
que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona,
el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel
Propietari per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent
de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.
Pagaments
Article 72. El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte
Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73. Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu
abonament es procedirà així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat
pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran
valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o
en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest
ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat
dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.

EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres
Article 74. La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Demora dels pagaments
Article 75. Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut,
el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials
emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al
contracte.
EPÍGRAF 7: VARIS
Millores i augments d'obra. Casos contraris
Article 76. No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte Director hagi manat per escrit l'execució de
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte,
a no ser que l'Arquitecte Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells
ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats
contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte Director introdueixi innovacions que suposin una reducció
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
Unitats d'obra defectuoses 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'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta
els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a
nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent.
El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà
disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de
fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels
danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que
representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel
sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i
si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista,
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o
objeccions.
Conservació de l'obra
Article 79. Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia,
en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte Director, en
representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués
de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. En abandonar el Contractista
l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho
desocupat i net en el termini que l'Arquitecte Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no
s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs
que fos necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari
Article 80. Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per
fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin

inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials
que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

Argelaguer, octubre 2016
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CODI

DESCRIPCIÓ

ut.

€/ut

IMPORT

1A. FASE

m3

16,0

7,25

116,00

ml

14

3,95

55,30

55,30

m2

153

4,60

703,80

703,80

ml

7

7,17

50,19

50,19

ut

2

4,85

9,70

9,70

ml

3

1,20

3,60

3,60

ut

6

4,13

24,78

24,78

m2

324

0,52

168,48

168,48

m3

291

3,75

1.091,25

1.091,25

m3

14

13,49

188,86

188,86

m3
m2

23,5
291

9,08
1,12

213,38
325,92

213,38
325,92

m2

14,1

2,37

33,42

33,42

m3
m3

136,51
58,2

2,43
5,53

331,72
321,85

331,72
321,85

m3

136,51

8,13

1.109,83

1.109,83

4.748,08

4.632,08

2A. FASE

CAPÍTOL 01.00.- DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, I GESTIÓ DE RESIDUS
1.10

1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
1.100

1.110
1.120
1.130
1.140
1.150
1.160

Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària,
sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni
gestió de residus ni residus especials, amb bulldòzer i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor. (Retirada marquesina parada bus existent)
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre cami
Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de
formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Retirada d'elements fixes ancorats al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 90% PM
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de
l'obra, amb camió per a transport de 7 t
Subministrament de terra adequada d'aportació
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

116,00

TOTAL CAPÍTOL
116,00

CAPÍTOL 02.00.- FONAMENTS I CONTENCIONS
2.10
2.20
2.30

2.40
2.50

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit
elàstic >= 400 N/mm2
Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de
camió
Armadura per a murs de contenció AP400 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer
en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

m3

8,46

77,15

652,69

652,69

Kg

42,3

1,13

47,80

47,80

m3

2,16

83,11

179,52

179,52

Kg

25,92

1,22

31,62

31,62

m2

7,2

34,72

249,98

249,98

1.161,61

1.161,61

TOTAL CAPÍTOL

CAPÍTOL 03.00.- TANCAMENTS i JUNTES
3.10

3.20
3.30

Paret de gruix 30 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis
de 400x200x300 mm, per a revestir, col·locat amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:8
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat
Formació de junt amb passadors d'acer en barres llises S235JR segons UNE-EN
10025-2, de 50 cm de llargària i 25 mm de diàmetre, pintats amb emulsió
bituminosa i col·locats cada 30 cm

m2

4,968

32,15

159,72

159,72

m2

30,82

22,7

699,61

699,61

ml

34,6

9,45

326,97

163,49

163,485

1.186,31

163,49

1.022,82

TOTAL CAPÍTOL

CAPÍTOL 04.00.- FERMS I PAVIMENTS

4.10
4.20

4.30
4.40

4.50

4.60

4.70
4.80

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format per paviment de
tractament superficial monocapa amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E3
Ferm rígid per a freqüència baixa de trànsit pesat format per paviment de
formigó vibrat HF-4 MPa i subbase de tot-u artificial, sobre esplanada E2
Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+F, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat
Gual de peces de formigó, monocapa, 25x35 cm, col·locat sobre base de formigó
reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntat amb morter
Vorada recta amb peces de formigó monocapa, amb secció normalitzada de jardi
fiol 100x20x8
Junta paviment peces prefabricades formigó 60 x 30

m3

29,1

26,98

785,12

785,12

m2

138

9,39

1.295,82

1.295,82

m2

153

16,07

2.458,71

2.458,71

ml

16,2

23,29

377,30

377,30

ml

14

5,99

83,86

83,86

ml

5,5

35,39

194,65

194,65

ml
m2

24,5
1,65

19,04
24,28

466,48
40,06

466,48
40,06

5.701,99

5.701,99

TOTAL CAPÍTOL

CAPÍTOL 05.00.- DRENATGES, SANEJAMENT, CANALITZACIONS i INSTAL.LACIONS GENERAL
5.10

5.20
5.30

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil
rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa
ml
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra
ut
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25
kg de pes, col·locat amb morter
ut

6

8,39

50,34

50,34

3

48,30

144,90

144,90

3

29,79

89,37

89,37

284,61

284,61

TOTAL CAPÍTOL

CAPÍTOL 06.00.- MOBILIARI URBÀ
6.10

6.20

6.30
6.40

Subministrament i muntatge de Marquesina, de 6,00 x 2,20 m de superfície i
2,30 m d'alçaria lliure, amb umbracle de panell de fusta laminada conformant la
coberta, muntants verticals de llistons de fusta de pi tractada en autoclau
formant tancament posterior, tot pintat i muntat sobre parets de bloc de
formigó, i banc postformat de fusta de 550 x 65 cms. inclosa impermeabilització
superior de la coberta amb tela asfàltica autoprotegida.
Suministre i col·locació de cartellera de 2750 mm d'alçada, 1380 mm de longitud i
200 mm de gruix amb una superfície per fixacio de cartells doble cara de 1160 x
1710 mm, format per una estructura d'acer galvanitzat revestit amb xapa d'acer
inoxidable polit i perfils d'alumini anoditzat, vidres transparents temperats de 8
mm de gruix i marc serigrafiat de color gris, suport de cartell amb metacrilat
blanc difusor de 4 mm de gruix, equip elèctric interior format per interruptor
diferencial amb circuits independents protegits per interruptors magnetotèrmics
i amb connexió a terra, cablejat antihumitat i mecanisme de caixa estanca
accessible amb clau especial i il·luminacio formada per 4 tubs fluorescents de 65
W d'alt rendiment amb factor de potència compensat
Subministre i col·locació de conjunt de 12 bústies per a correu dels masos afores
Cendrer collat a paret, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) polit, amb base d'acer
zincat, de 15 cms. , col·locat

ut

1

4.500,00

4.500,00

4.500,00

ut
ut

1
1

900,00
180,00

900,00
180,00

900,00
180,00

ut

1

100,00

100,00

100,00

5.680,00

5.680,00

TOTAL CAPÍTOL

CAPÍTOL 07.00.- JARDINERIA
7.10
7.20

7.30
7.40
7.50

7.60

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans
manuals, per a un pendent del 12 al 50 %
Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana
Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana
Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l. i alçada de 60-80
cms.
Plantació d'arbust o arbre 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
Subministrament de Salix alba en arrel despullada i perímetre de 10/12 cms.

m2

30,5

3,73

113,77

113,77

m3

6,1

35

213,50

213,50

m3

3,05

48,16

146,89

146,89

ut

30

8,98

269,40

269,40

ut
ut

30
3

11,38
11,43

341,40
34,29

341,40
34,29

7.70

7.80
7.90

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, 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 60x60x60
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
ut
Subministrament de Vinca minor en contenidor d'1 l ( 7 plantes/m2)
ut
Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
ut

3
62,5

30,29
1,65

90,87
103,13

90,87
103,13

62,5

3,01

188,13

188,13

1.501,36

1.501,36

TOTAL CAPÍTOL

CAPÍTOL 08.00.- VARIS
8.10
8.20
8.30

Imprevistos s justificar
Control de qualitat
Conjunt de partides destinades a la seguretat i salut de l'obra

p.a.
p.a
p.a

1
1%
2%

300,00
20.263,96
20.263,96

300,00
202,64
405,28

119,44
238,88

300
83,20
166,40

907,92

358,31

549,61

21.171,88

12.302,09

8.869,79

13%
6%

2.752,34
1.270,31

1.599,27
738,13

1.153,07
532,19

COST TOTAL IMPLANTACIÓ SERVEIS I URBANITZACIÓ

25.194,54

14.639,49

10.555,05

21%

5.290,85

3.074,29

2.216,56

PRESSUPOST PER A CONTRACTE

30.485,39

17.713,78

12.771,61

TOTAL CAPÍTOL

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
Despeses Generals
Benefici Industrial

I.V.A.

Adequació de l'Aparcament del Casal
Ajuntament d’Argelaguer (Girona)
POM Projecte d'Obres Municipal

PRESSUPOST

RESUM DEL PRESSUPOST

PRIMERA FASE
ADEQUACIÓ DE L'APARCAMENT DEL CASAL
Pressupost desglossat per capítols
CAPÍTOL 01.00.- DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES, I GESTIÓ DE RESIDUS
CAPÍTOL 02.00.- FONAMENTS I CONTENCIONS
CAPÍTOL 03.00.- TANCAMENTS i JUNTES
CAPÍTOL 04.00.- FERMS I PAVIMENTS
CAPÍTOL 05.00.- DRENATGES, SANEJAMENT, CANALITZACIONS i INSTAL.LACIONS GENERAL
CAPÍTOL 06.00.- MOBILIARI URBÀ
CAPÍTOL 07.00.- JARDINERIA
CAPÍTOL 08.00.- VARIS

Despeses Generals

13%

Benefici Industrial

6%

1.599,27 €
738,13 €
14.639,49 €

COST TOTAL IMPLANTACIÓ SERVEIS I URBANITZACIÓ

PRESSUPOST PER A CONTRACTE

€
€
€
€
€
€
€
€

12.302,09 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

I.V.A.

4.632,08
1.161,61
163,49
5.701,99
284,61
0
0
358,31

21%

3.074,29 €
17.713,78 €

DISSET MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Argelaguer, octubre de 2016
L'ARQUITECTE MUNICIPAL

