PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL C/ ENRIC SERRA (TRAM PLAÇA ESGLÉSIA - PLACETA DEL PEIX)
Carrer Enric Serra, núm. 2-36. L’ESCALA. (Alt Empordà)

MEMÒRIA DESCRIPTIVA.
1. GENERALITATS:
Objecte del projecte:
Reurbanització del carrer Enric Serra (tram Plaça Esglèsia - Placeta del Peix)
a l'emplaçament següent:
Adreça
Carrer Enric Serra
núm.
2 - 36
Zona / Barri
Població
L’ESCALA
Codi Postal 17.130
Municipi
Comarca Alt Empordà
Encàrrec:

AJUNTAMENTE DE L’ESCALA

Carrer Pintor Joan Massanet
L’Escala

NIF

P-1706800-H

núm.
parcel·la
Codi Postal

34
17.130

Redactors:
Arquitecte
Adreça
Municipi

Emplaçament.
L'emplaçament del projecte està doncs, molt determinat pels fluxos que l'hi arriben dels carrers confluents i els
espais que comunica. Al mateix temps, la geometria de les alineacions a carrer és bastant més irregular del
que sembla a simple vista i l'amplada de la caixa de carrer va variant tot perdent amplada a mesura que
avança cap al nord.

Preexistències.

Promotor:

Amb domicili a:
Adreça
Zona / Barri
Municipi

Per la banda est de l'àmbit d'actuació del carrer, ens hi arriben el C/ del Mar i el C/ Maranges, ambdós
altament comercials, peatonals i urbanitzats amb plataforma única. Mentre que una mica més al sud, el C/ de
la Moreneta no compta amb el mateix grau d'activitat comercial, ni la seva urbanització ha estat renovada,
restant segregada. Per la banda oest, ens hi arriba el final del C/ Calvari que comunica amb la Plaça Víctor
Català. Es tracta d'un tram de carrer bastant estret però important pel que fa a connectivitat. A l'extrem nord, i
com avantsala a la Platja del Poble, hi trobem la Placeta del Peix, lloc on hi conflueixen els carrers d'entrada
Enric Serra i de Gràcia, i de sortida, el C/ Pintor Joan Massanet, acomplint doncs una funció de pas important.
I a l'extrem sud de l'àmbit, la plaça de l'Església/Ajuntament.

Joan Cendra i Colomer
Av. Ave Maria
L’Escala

NIF
núm.
Codi Postal

40.339.738-S
3
17130

2- ANTECEDENTS:
En el marc d'actuacions dutes a terme per l’Ajuntament de l’Escala pel que fa a la renovació i adequació dels
carrers i espais públics corresponents al casc antic del municipi, aquest projecte s'emmarca amb l'objectiu de
reordenar i actualitzar la urbanització del tram de carrer Enric Serra situat entre els recentment renovats
espais corresponents a la Plaça de l'Església/Ajuntament i la Platja del Poble.
Així doncs, l'objecte d'aquest projecte, entre d'altres, és dotar aquest tram de carrer del mateix grau de qualitat
urbana que els dos espais que connecta.
Es centren els primers esforços en l'avaluació de les demandes de trànsit rodat pacificat i estacionament
comercial i les possibilitats de coexistència d'aquests amb un carrer de casc antic d'elevat ús comercial i
peatonal en un carrer d'amplada irregular i limitada. Efectuades aquestes valoracions, es decideix buscar una
urbanització de carrer que possibiliti el pas de vehicles de forma pacificada respecte als vianants però evitant
en la mesura del possible l'ús de vorades i voreres diferenciades que tendeixen a segregar i zonificar. A partir
d'aquí, es busca aconseguir un espai de carrer que el vianant pugui percebre unitàriament i de preferència
peatonal, on la circulació i estacionament comercial de vehicles quedin discretament i perfectament delimitats.

3- DADES DEL PROJECTE:
Entorn.
El projecte es desenvolupa al llarg del tram de carrer Enric Serra situat entre la Plaça de l'Església/Ajuntament
i la Platja del Poble. Aquest tram comunica dos dels espais més concorreguts i atractius del casc antic de
l'Escala, cosa que el converteix en una zona d'elevada activitat comercial i peatonal. Al mateix temps, la
connectivitat nord-sud d'aquest carrer entre el centre neuràlgic del casc antic (Platja del Poble) i la Plaça de
les Escoles (punt d'arribada i confluència per accés rodat de les entrades sud i oest del municipi), el
converteix en l'accés rodat d'aproximació a la Platja del Poble més important junt amb el carrer de Gràcia.

En l’actualitat, l’espai a intervenir presenta una estructura típica de carrer segregat formada per un espai
central de circulació rodada de vehicles i estacionaments en filera a un costat que es desenvolupen sobre una
capa d'asfalt, unes voreres de panot a banda i banda d'amplada variable a un nivell superior i amb una vorada
de pedra que les separa de l'asfalt.
Pel que fa als usos principals, el carrer Enric Serra exerceix de vial d'aproximació rodada principal a l'àmbit de
la Platja del Poble, i per tant, d'accés dels diferents serveis logístics de manteniment i abastiment de les
activitats que s'hi donen; conté una zona d'estacionaments de zona blava, càrrega i descàrrega; a més a més
de la connectivitat a nivell de circulació peatonal i les diferents activitats comercials que s'hi desenvolupen.

Normativa urbanística.
L'espai corresponent a l’àmbit d’aquesta intervenció, pertany al “sistema d’espais lliures públics”, la qual cosa
és completament compatible amb l’objecte del present projecte.

4- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
Objecte del projecte.
Al llarg dels últims anys, als carrers, places i espais públics del casc antic del municipi de l'Escala, s'hi han
anat duent a terme una sèrie d'actuacions per tal de renovar i adequar la urbanització d'aquests espais als
usos, necessitats, demandes i estàndards dels temps actuals. En aquest estat de coses, el present projecte
s'emmarca amb l'objectiu de renovar, reordenar i actualitzar tot allò referent a la urbanització del tram de
carrer Enric Serra situat entre la Plaça de l'Església i l'Ajuntament i la Platja del Poble.
Ara mateix, i després de la reordenació i reurbanització recents tant de la Platja del Poble (centre neuràlgic del
casc antic) com de la Plaça de l'Església i l'Ajuntament, es fa evident la necessitat d'afrontar la reurbanització
de l'enllaç entre aquests dos espais. Així doncs, l'objecte d'aquest projecte, entre d'altres, és dotar aquest
tram de carrer del mateix grau de qualitat urbana que els dos espais que connecta, així com aprofitar el
moment per reordenar-ne els diferents usos que se'n fa una vegada establertes les prioritats.
Per altra banda, també es busca donar continuïtat urbana a la zona eminentment comercial situada als carrers
del Mar i Maranges que arriben fins aquest carrer, si bé la diferent demanda de pas de vehicles d'aquest àmbit
respecte als citats carrers, fa que la solució a adoptar no pugui ser la mateixa.
Els objectius que es proposen de sortida són dotar el tram de carrer d'una composició urbana que en prioritzi
el seu ús comercial i peatonal, i aconseguir que aquest pugui conviure de forma fluida i segura amb la
presència del pas pacificat de vehicles donada per la important connectivitat que té aquest carrer en l'àmbit de
la Platja del Poble a l'hora de resoldre diferents necessitats logístiques de transport, abastiment i manteniment
ciutadà. Donar resposta, en la mesura del possible, a la demanda d'una zona d'estacionament de vehicles
plantejada com estacionament comercial d'alta rotació. Ajustar i limitar l'àmbit de circulació, estacionament i
mobilitat dels vehicles per tal de reduir-ne el fluxe, la velocitat i presència en el carrer, quedant així un espai
carrer més ampli, alliberat i segur per al vianant.
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La proposta.

Conclusions.

Per tal de donar forma als objectius prèviament exposats, primer de tot, es van estudiar bé les diferents
amplades de carrer que conté l'àmbit d'actuació i a partir d'aquí, les diferents possibilitats i limitacions que
aquestes comportaven. D'aquesta manera, al tram de carrer situat entre C/ Calvari i Placeta del Peix, la
decreixent amplada del carrer, la presència de guals i les arribades de carrers (C/ del Mar i C/ Maranges), junt
amb les necessitats d'amplades de pas de vianants de la normativa actual van obligar a plantejar aquest com
un tram sense estacionament; mentre que al tram entre Plaça de l'Església i l'Ajuntament i C/ Calvari, pel fet
de ser més ample i plantejar menys servituds de pas, s'hi va poder encabir una zona d'estacionaments
comercials d'alta rotació. Així doncs, tenim dos tipologies de carrer clarament diferenciades ja que una conté
estacionament en filera i l'altra no.

Les decisions de projecte preses, busquen integrar els diferents requeriments quotidians que el carrer
sol·licita, després d'establir-ne els prioritaris i fer-los compatibles entre sí en la mesura del possible.

A l'hora de formalitzar la buscada prioritat per al vianant, es va optar per una secció de carrer de plataforma
única (a un sol nivell), per tal de donar continuïtat entre aquest carrer i els confluents C/ del Mar i C/
Maranges, si bé calia, a la vegada, delimitar bé la zona de pas de vehicles, i això es va fer mitjançant la
successió i combinació de diferents peces de mobiliari urbà com són les pilones, les jardineres, les papereres,
els bancs o els aparcabicicletes. Pel costat est del carrer, aquesta sectorització s'aconsegueix amb una
successió de pilones cilíndriques d'acer inoxidable que es manté constant al llarg de tot l'àmbit d'actuació,
mentre que pel costat oest s'hi combinen els estacionaments comercials en filera d'alta rotació junt amb la
presència de bancs tipus cadira, jardineres, papereres i pilones de pedra cilíndriques. En l'àmbit de la Placeta
del Peix, aquests elements s'hi disposen de manera que no afectin el gir de pas dels vehicles llargs que
periòdicament hi han de passar.

Enderroc de les preexistències.

A la zona d'estacionaments comercials d'alta rotació, s'hi generen mitjançant la combinació dels dos pendents
transversals les vorades que delimiten l'espai d'estacionament i que la separen de les voreres de pas dels
vianants, mentre que a la resta de l'àmbit del carrer, aquesta confluència dels dos pendents, s'hi dóna a mode
d'aiguafons de recollida d'aigües plujanes.
Les places d'estacionament comercial d'alta rotació comptaran amb dispositius de marcatge de la disponibilitat
de la plaça tipus balisa lluminosa, així com del temps d'estacionament permès i l'extinció d'aquest, donat el
cas.
Pel que fa als acabats de paviment, la proposta combina dos acabats diferents. Un és el format per una peça
de 20x20cm de formigó colorejat fosc. Es tracta de la mateixa peça d'acabat usada a l'àmbit de la Platja del
Poble, tot donant-li continuïtat. El seu format petit i robust, l'hi permet aguantar molt bé el pas de vehicles, a la
vegada que el seu color fosc, l'hi confereix un envelliment molt sofert a les diferents tonalitats i taques del dia
a dia que un paviment d'aquest ús pateix (ennegriment pel pas de pneumàtics, taques d'oli, ennegriment de
les gomes dels xiclets enganxats, etc...). Aquest tipus de paviment comprèn l'àmbit de la vorera de pas de
vianants est amb continuïtat cap a l'ample de pas central de vehicles i fins arribar a l'aiguafons; lloc on es fa el
canvi de pendent transversal i també de paviment. En aquest cas, s'opta per donar continuïtat al paviment de
pedra Sant Vicenç que hi ha a la Plaça de l'Església i l'Ajuntament, l'acabat de la qual serà més clar i donarà
contrast amb l'altre. El format d'aquesta peça és més gran que l'altra donada la no necessitat de suportar el
trànsit rodat a excepció de l'accés al C/ Calvari i de la primera franja de contacte amb el paviment fosc que
donada la seva possible trepitjabilitat i corresponent sol·licitació a esforços més grans es resolen amb peça de
format més petit però amb el mateix acabat.
A l'àmbit de la Placeta del Peix, pel costat nord es dóna remat a l'actuació de la Platja del Poble tot col·locant
una vorera amb la mateixa peça i directriu que ens ve donada i fins a una vorada de pedra granítica gris perla
nacional, que junt amb els dos guals del mateix material ens separa els dos nivells d'acabat, tot creant un punt
baix de recollida de les aigües plujanes. Pel que fa a la franja de paviment de pedra Sant Vicenç, aquesta
voreja i dóna la volta fins a plantejar la remunta pel C/ Pintor Joan Massanet. Aquesta zona se segrega de
l'espai de circulació rodada mitjançant la disposició d'aparcabicicletes i bancs tipus cadira. Els espais a banda
i banda (est i oest) d'aquesta placeta no es segreguen mitjançant pilones per tal de facilitar el pas, gir i
maniobrabilitat dels vehicles llargs que han de transitar per aquest espai regularment (escombraries, carrilet,
vehicles d'abastiment de les activitats econòmiques de l'àmbit...).
Al mateix temps i a nivell d'instal·lacions, s'aprofita l'actuació per tal de soterrar les línies aèries d'abastiment
elèctric i telefonia que creuen el carrer, es renoven les línies, muntants, registres i passos que abasteixen
l'enllumenat urbà i les edificacions veïnes, es deixen tubs de pas i registre per a la xarxa de comunicacions i
telecomunicacions, s'aprofita per completar les xarxes de pas i subministrament d'aigua (Sorea) i Gas Natural
que restaven pendents i es preveu al llarg del carrer la recollida separativa d'aigües residuals (negres)
respecte de les aigües plujanes.

La formalització urbana del projecte, pretén adaptar i flexibilitzar el funcionament i dinàmiques de present i
futur del carrer junt amb l'entorn del que forma part. Es prioritzen les potencialitats comercials i de pas junt
amb la reserva d'una zona d'estacionament comercial d'alta rotació estimada necessària a dia d'avui.

5- DESCRIPCIÓ DE LA URBANITZACIÓ:

Es realitzarà un enderroc i desmuntatge controlat dels diferents paviments i elements urbans presents per tal
de poder afrontar els treballs posteriors.
Moviment de terres.
Es realitzaran els moviments de terres oportuns per tal de poder passar les instal·lacions previstes i donar els
pendents transversals de carrer descrits a projecte.
Paviments.
Es combinen dos tipus de paviments. Un, de peces de formigó colorejat fosc d’acabat superficial antilliscant i
textura rugosa al tacte, d’acord amb els requeriments del CTE-SU i format de 20x20cm, excepte en alguns
punts d'entrega i remat on s'alterna amb peça de 20x30cm. I l'altre, amb peça de pedra Sant Vicenç, d'acabat
superficial antilliscant i textura rugosa al tacte, d’acord amb els requeriments del CTE-SU i especificitats
segons DF. El format d'aquesta peça serà de 40cm d'alçada per un ample variable, junt amb alguna petita
partida amb peces de 20x20cm i 20x30cm pels trams on aquest paviment passa a ser trepitjable pel pas de
vehicles.
Els especejaments seran a trencajunts i amb les disposicions indicades en els plànols d'acabats. A la zona
d'estacionaments comercials es treballarà amb peces específiques en la formació de les vorades previstes per
tal de dotar de continuïtat visual vorada-vorera a nivell d'acabat en superfície.
Mobiliari urbà.
El mobiliari urbà previst és el format per una sèrie d'elements que ens permeten acotar i limitar l'àmbit de
mobilitat del trànsit rodat (pilones), aportar una mica de verd i vegetació mitjançant la jardineria (jardineres),
acomplir la demanda d'escombraries de pas (papereres), permetre el repòs puntual (bancs), predisposar
l'estacionament de bicicletes (aparcabicicletes) i garantir l'alta rotació de l'estacionament comercial de vehicles
mitjançant balises de marcatge de la disponibilitat de la plaça i del temps d'estacionament en ella.
En els plànols d'acabats, queden concretats els citats elements.
Jardineria.
La nova vegetació a implantar en les jardineres previstes, tindrà les característiques pròpies de la zona, i
s’adequarà a la flora pròpia i preexistent del municipi i àmbit mediambiental.
Instal·lacions.
Es soterraran els diferents passos d'encreuament aeris existents al carrer i pertanyents a les xarxes
d'abastiment elèctric i de telefonia segons les especificacions d'assessorament tècnic de la companyia
corresponent. Es renovaran les línies, muntants, registres i passos corresponents a la xarxa d'enllumenat
urbà, així com també d'abastiment elèctric del carrer segons especificacions i assessorament de companyia.
Es deixaran els passos i registres previstos i amidats corresponents a la xarxa de telecomunicacions
municipal.
Al mateix temps, es completaran els trams pendents de xarxa de subministrament d'aigua (Sorea) i Gas
Natural segons l'assessorament tècnic de la companyia corresponent.
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6- COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC:

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’espai projectat disposi de les prestacions
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació.
En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en compliment del apartat 1.3 de l’annex del Codi
Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents,
i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa Tècnica Aplicable d’aquesta memòria.

Seguretat d’utilització
El projecte s’adequa als requeriments bàsics exigits en el CTE-DB-SU pel que fa referència a la seguretat
d’utilització d’espais públics. Es donarà resposta als següents aspectes.
DB-SU-1 : Lliscament de terres, discontinuïtat en els paviments, desnivells, escales i rampes.
DB-SU-4 : Seguretat enfront al risc per la il·luminació inadequada.

Accessibilitat
El projecte garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, la seva accessibilitat,
amb el compliment de la normativa vigent aplicable.

7- PRESSUPOST:

El pressupost del projecte d’inversió a realitzar és de 301.025,79 €

A l’Escala, Octubre de 2017
L'arquitecte

Joan Cendra i Colomer, arqcte.
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CTE NORMATIVA TÈCNICA.

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

Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal
tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

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

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Aspectes generals

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

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

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT

Accessibilitat

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)
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Protecció enfront del soroll

Sistemes constructius

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

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

CTE DB HR Protecció davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

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

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

Sistemes estructurals

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

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

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

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

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

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments

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

CTE DB SE A Document Bàsic Acer

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

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals
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Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç

Control de qualitat

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
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Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

A l’Escala, Octubre de 2017
L'arquitecte

Joan Cendra i Colomer, arqcte.
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
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.
2.
3.
4.

Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
El Plec de Condicions particulars.
El present Plec General de Condicions.
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

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 solidariament 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.

L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació de la cementació 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

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.

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
Presència del Constructor en l'obra
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D.
314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les
obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta
execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les
freqüències de mostra programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li,
en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final
de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i
mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a
l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no
comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

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
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament
del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 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.
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Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte
Treballs defectuosos
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin
interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
Faltes del personal
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o
pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò
estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars
Camins i accessos
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o ballat.
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 encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres
conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats,
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.
Pròrroga per causa de força major
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per
l'esmentada causa sol·licita.
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
Condicions generals d'execució dels treballs
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les
ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al
Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. Durant l'execució de l'obra es tindran en
compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Obres ocultes
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per
tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’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.

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 estima justa la decisió i es nega a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà 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 preceptiu 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 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 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.
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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.

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...

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva,
amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte
amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de
fiança.
Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou
mesos.
Conservació de les obres rebudes provisionalment
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del
Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i
les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta.
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.

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis 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 consideran costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva
execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers,
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un
percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix
entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d'Execució material

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.

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 anàlog 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
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Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste 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 fòrmula 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.

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

Epígraf 4: Obres per administració

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.

Administració

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs

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.

Formes diferents d'abonament de les obres

Emmaguetzament de materials
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments 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.

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 nómines 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.

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
preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa
efectuada per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats
executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles,
s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el
Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les
ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
Relacions valorades i certificacions
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra,
formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat
l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial,
lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present
a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres
accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents
de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de
recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o
refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir
davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres executades.
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'extendran a l'origen.

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada

Millores d'obres lliurament executades

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.

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.

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

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.

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
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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.

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.

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 mutues
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.

A l’Escala, Octubre de 2017
L'arquitecte

Unitats d'obra defectuoses pero 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

Joan Cendra i Colomer, arqcte.
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CAPÍTOL 01. DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

CAPÍTOL 02. PAVIMENTS

DEMOLICIONS

Codi

Codi

Ut

Denominació

Quantitat

PEM

TOTAL x Línea

PEC

TOTAL x Línea

ENDERROC DE FONAMENT
F2131223

m3

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

0,53

35,51 €

18,82 €

42,26 €

22,40 €

m

Desmuntatge de vorada de pedra encastada amb mitjans mecànics, paletització,
càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal

292,90

3,46 €

1.013,43 €

4,12 €

1.205,99 €

m

Demolició de vorada de formigó col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

22,00

3,37 €

74,14 €

4,01 €

88,23 €

m2

Desmuntatge de paviment de peces de pedra granítica

16,20

5,40 €

87,48 €

6,43 €

104,10 €

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m
d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

15,60

1,05 €

16,38 €

1,25 €

19,49 €

BASE DE FORMIGÓ
F9365L11

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA
F2194XG5

Quantitat

PEM

TOTAL x Línea

PEC

TOTAL x Línea

226,80

65,06 €

14.755,61 €

77,42 €

17.559,17 €

m

Base de formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

m2

Vorada de pedra Sant Vicenç escairada, de forma recta, amb un cantell amb forma
arrodonida, acabat segons DF, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 15 a 25 cm d'alçària i rejuntada

10,25

158,40 €

1.623,92 €

188,50 €

1.932,46 €

m

Vorada de pedra granítica tipus gris perla nacional, escairada, de forma recta, amb
un cantell amb forma arrodonida, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 15 a 25 cm d'alçària i
rejuntada

13,60

61,22 €

832,59 €

72,85 €

990,78 €

m

Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 120(60+60)x40 cm d'amplària i 8 cm de gruix,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

9,60

194,76 €

1.869,70 €

231,76 €

2.224,94 €

u

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 120
cm, amb la cantonada en forma bisellada, col·locada amb morter sobre base de
formigó no estructural

3,00

319,77 €

959,31 €

380,53 €

1.141,58 €

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA

m

2

m

2

CAPÇAL PER A GUAL DE PECES DE

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

786,60

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

441,40

3,21 €

2.524,99 €

3,82 €

3.004,73 €
PAVIMENT DE PEDRA CALCÀRIA
m

Paviment de peces de pedra Sant Vicenç, acabat segons DF, de dimensions 40
cm per llarg lliure i 6 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra

290,52

119,61 €

34.749,22 €

142,34 €

41.351,57 €

m2

Paviment de peces de pedra Sant Vicenç, acabat segons DF, de dimensions
20x20 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

48,49

140,56 €

6.815,47 €

167,27 €

8.110,41 €

2

Paviment de peces de pedra Sant Vicenç, acabat segons DF, de dimensions
20x30 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

22,48

140,56 €

3.160,35 €

167,27 €

3.760,82 €

m

2

Paviment de peces de formigó colorejat de forma quadrada de 20x20 cm i 8 cm de
gruix, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

903,00

38,48 €

34.747,44 €

45,79 €

41.349,45 €

m2

Paviment de peces de formigó colorejat de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm
de gruix, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

47,14

38,48 €

1.813,75 €

45,79 €

2.158,37 €

Paviment de peces de formigó de color blanc, de forma quadrada de 20x20 cm i 8
cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

2,40

38,48 €

92,35 €

45,79 €

109,90 €

2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT
F2194JK1

Denominació

VORADA DE PEDRA NATURAL

DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE PECES
DE PEDRA GRANÍTICA
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDÍ
F2194U32

3

VORADA DE PEDRA NATURAL

DESMUNTATGE DE VORADA DE PEDRA

DEMOLICIÓ DE VORADA
F2191305

Ut

m

2

TALL AMB DISC DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA
F219FBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS
F21QQA01

u

11,84 €

5.226,18 €

14,09 €

6.219,15 €
PAVIMENT DE PEDRA CALCÀRIA

10,60

3,98 €

42,19 €

4,74 €

50,20 €

Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

8,00

5,65 €

45,20 €

6,72 €

53,79 €

u

Retirada de senyal de trànsit, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

8,00

8,05 €

64,40 €

9,58 €

76,64 €

u

Retirada de màquina de tiquets de zona blava, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

1,00

36,91 €

36,91 €

43,92 €

43,92 €

PAVIMENT DE PEDRA CALCÀRIA
m
PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS
PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS
PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

2

m

MOVIMENTS DE TERRES
Codi
EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT
F221C472

Ut

Denominació

Quantitat

PEM

TOTAL x Línea

PEC

TOTAL x Línea

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

189,00

3,47 €

655,83 €

4,13 €

780,44 €

EXCAVACIÓ PER A ZONES AMB ROCA
F2214828

m

3

Excavació per a zones amb roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

63,00

31,02 €

1.954,26 €

36,91 €

2.325,57 €

m

3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

72,00

8,62 €

620,64 €

10,26 €

738,56 €

EXCAVACIÓ I REBLERT DE RASA AMB
MITJANS MECÀNICS PER A PAS I
CONNEXIÓ DE BAIXANT DE PLUJANES A
COL·LECTOR

TOTAL PEC (sense IVA)
120.689,46 €
TOTAL PEC (amb IVA)
146.034,24 €
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CAPÍTOL 03. MOBILIARI URBÀ

EXCAVACIÓ I REBLERT DE RASA AMB
MITJANS MECÀNICS PER A PAS I
CONNEXIÓ DE RESIDUALS A COL·LECTOR
3

m

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

64,80

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb retroexcavadora
amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora

14,40

8,62 €

558,58 €

10,26 €

664,71 €

m3

m

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

Codi
JARDINERA CILÍNDRICA D'INOX,
COL·LOCADA

Ut

Denominació

Quantitat

PEM

TOTAL x Línea

PEC

TOTAL x Línea

u

Jardinera cilíndrica circular de 95 cm de diàmetre, i 55 cm d'alçada, de planxa
d'acer inoxidable, tipus model BRAND de ADOSA o equivalent, col·locada

5,00

750,00 €

3.750,00 €

892,50 €

4.462,50 €

u

Jardinera cilíndrica circular de 63 cm de diàmetre, i 55 cm d'alçada, de planxa
d'acer inoxidable, tipus model BRAND de ADOSA o equivalent, col·locada

2,00

550,00 €

1.100,00 €

654,50 €

1.309,00 €

u

Paperera cilíndrica circular de 40 cm de diàmetre, i 80 cm d'alçada, de planxa
d'acer inoxidable, tipus model DEVA de ADOSA o equivalent, col·locada

4,00

450,00 €

1.800,00 €

535,50 €

2.142,00 €

u

Pilona cilíndrica d'acer inoxidable, de 100 cm d'alçària, i 9 cm de diàmetre, tipus
model INOX de ADOSA o equivalent, col·locada encastada al terra

51,00

45,00 €

2.295,00 €

53,55 €

2.731,05 €

u

Pilona mòbil cilíndrica d'acer inoxidable, de 100 cm d'alçària, i 9 cm de diàmetre,
tipus model INOX de ADOSA o equivalent, col·locada fixada a l'interior d'un cilindre
encastat al terra

4,00

95,00 €

380,00 €

113,05 €

452,20 €

u

Pilona cilíndrica de pedra Sant Vicenç, de 30 cm de diàmetre, i 45 cm d'alçada,
amb refundit inferior per formació de sòcol, col·locada encastada al terra

11,00

350,00 €

3.850,00 €

416,50 €

4.581,50 €

u

Banc de llistons d'alumini extrusionat i estructura de fundició d'alumini d'acabat
segons DF, de 60 cm d'amplada, amb respatller i reposabraços, tipus model
NeoRomántico Liviano 100% Aluminio de SANTA & COLE o equivalent, col·locat
fixat al terra amb fixacions mecàniques

10,00

550,00 €

5.500,00 €

654,50 €

6.545,00 €

u

Aparcabicicletes de tub d'acer inoxidable de 50,8 mm de diàmetre, de 75 cm de
llargada per 100 cm d'alçada, tipus model APARCABICICLETAS UNIVERSAL de
ADOSA o equivalent, col·locat encastat alterra

8,00

150,00 €

1.200,00 €

178,50 €

1.428,00 €

u

Balisa lluminosa d'acer inoxidable per encastar al terra, proveïda amb il·luminació
LED (verda i vermella) per a marcar la disponibilitat de la plaça d'estacionament,
connectada amb un dispositiu electromagnètic que detecta la presència del vehicle
estacionat i connectat a subministrament elèctric

8,00

870,00 €

6.960,00 €

1.035,30 €

8.282,40 €

JARDINERA CILÍNDRICA D'INOX,
COL·LOCADA

EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS I ROCA

EXCAVACIÓ I REBLERT DE RASA PER A
PAS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PÚBLIC I TELECOMUNICACIONS
F2221774

TOTAL PEM
101.419,71 €

TOTAL x Capítol

85,47 €

1.230,77 €

101,71 €

1.464,61 €
PAPERERA CILÍNDRICA D'INOX,
COL·LOCADA

283,00

7,78 €

2.201,74 €

9,26 €

2.620,07 €

PILONA ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA

PILONA ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA

REPÀS I PICONATGE DE RASA
F227F00F

m

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE
PAVIMENT
F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

2

204,40

1,54 €

314,78 €

1,83 €

374,58 €

1260,00

1,21 €

1.524,60 €

1,44 €

1.814,27 €

PILONA DE PEDRA, COL·LOCADA

BANC DE LLISTONS D'ALUMINI, COL·LOCAT
GESTIÓ DE RESIDUS
Codi
TRANSPORT DE RESIDUS
F2R54237

Ut

Denominació

Quantitat

PEM

TOTAL x Línea

PEC

TOTAL x Línea

m3

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 5 i
fins a 10 km

620,97

5,34 €

3.315,99 €

6,35 €

3.946,02 €

DEPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA
F2RA73G0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

620,97

16,40 €

10.183,92 €

19,52 €

12.118,87 €

TOTAL x Capítol

APARCABICICLETES, COL·LOCAT

BALISA LLUMINOSES PER APARCAMENT

TOTAL PEM
31.711,21 €

TOTAL PEC (sense IVA)
37.736,34 €
TOTAL PEC (amb IVA)
45.660,98 €

TOTAL x Capítol

TOTAL PEM
26.835,00 €

TOTAL PEC (sense IVA)
31.933,65 €
TOTAL PEC (amb IVA)
38.639,72 €

MARC I TAPA EMPLENABLE PER A PERICÓ
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CAPÍTOL 04. JARDINERIA
Codi
PLANTACIÓ D'ARBUST

Ut

Denominació

u

Plantació d'arbust en contenidor (jardinera) amb sorra rentada i compost (70%30%) i primer reg

u

Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l

u

Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm

u

Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 6 l

u

Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l

u

Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor de 6 l

Quantitat

PEM

TOTAL x Línea

PEC

TOTAL x Línea

49,00

7,84 €

384,16 €

9,33 €

457,15 €

7,00

10,98 €

76,86 €

13,07 €

91,46 €

SUBMINISTRAMENT LAVANDULA
SUBMINISTRAMENT ORIGANUM
14,00

1,57 €

21,98 €

1,87 €

26,16 €

7,00

6,83 €

47,81 €

8,13 €

56,89 €

14,00

3,01 €

42,14 €

3,58 €

50,15 €

7,00

6,83 €

8,13 €

56,89 €

SUBMINISTRAMENT SALVIA

47,81 €
TOTAL PEM
620,76 €

TOTAL x Capítol

TOTAL PEC (sense IVA)
738,70 €

Marc i tapa emplenable quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, amb pas
lliure de 300x300mm, col·locada fixada amb morter i enrasada a paviment

7,00

38,36 €

268,52 €

45,65 €

319,54 €

u

P.A. en concepte de connexió i relligat a la xarxa de telecomunicacions preexistent
en els límits de l'àmbit d'actuació. Inclou material i mà d'obra necessària per a la
seva correcta execució.

11,00

63,45 €

697,95 €

75,51 €

830,56 €

u

Tub corbable corrugat de PVC de doble capa, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

118,00

1,72 €

202,96 €

2,05 €

241,52 €

3,00

47,95 €

143,85 €

57,06 €

171,18 €

TUB DE PVC PER A PREVISIÓ DE PAS
D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC,
COL·LOCAT

SUBMINISTRAMENT ROSMARINUS

SUBMINISTRAMENT THYMUS

u
CONNEXIÓ A XARXA DE
TELECOMUNICACIONS PREEXISTENT

PERICÓ QUADRAT DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A
PREVISIÓ DE PAS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PÚBLIC
u
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
MARC I TAPA EMPLENABLE PER A PERICÓ

TOTAL PEC (amb IVA)
893,83 €

u

Marc i tapa emplenable quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, amb pas
lliure de 300x300mm, col·locada fixada amb morter i enrasada a paviment

3,00

38,36 €

115,08 €

45,65 €

136,95 €

u

P.A. en concepte de preinstal·lació de pas i canalització soterrada de les
instal·lacions aèries de telefonia existents als encreuaments amb el C/Maranges i
el C/Calvari segons assessorament tècnic de TELEFÓNICA. Inclou material i mà
d'obra necessària per a la seva correcta execució.
Tub corbable corrugat de PVC de doble capa, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterradaada. (20metres)
Formigonat (2,50m3)
Tub rígid d'acer inoxidable mate/sorrejat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió
roscada i muntat superficialment (14metres)
Hores d'operari de companyia per desmuntatge, remuntatge i pas de cablejats

1,00

847,77 €

847,77 €

1.008,85 €

1.008,85 €

u

P.A. en concepte d'ajudes a la canalització i pas soterrat de les instal·lacions
pendents per completar de la xarxa de Gas Natural en el tram comprès entre els
carrers del Mar i Maranges.

1,00

120,00 €

120,00 €

142,80 €

142,80 €

u

P.A. en concepte de renovació de la xarxa d'aigua potable del C/ Enric Serra, en el
tram entre la Plaça de l'Església i el C/ Calvari. Valoració segons assessorament
tècnic de SOREA (Pressupost Nº17LES011) que inclou:
Capítol 01: Canonada
Capítol 02: Peces especials
Capítol 03: Escomeses
Capítol 04: Manteniment de servei

1,00

3.104,08 €

3.104,08 €

3.693,86 €

3.693,86 €

P.A. en concepte de renovació de la xarxa d'aigua potable del C/ Enric Serra, en el
tram entre la Placeta del Peix i el C/ Maranges. Valoració segons assessorament
tècnic de SOREA (Pressupost Nº16LES019) que inclou:
Capítol 01: Canonada i Peces especials
Capítol 02: Escomeses
Capítol 03: Manteniment de servei

1,00

2.260,72 €

2.690,26 €

2.690,26 €

P.A. en concepte de desmuntatge i arrencada de les línies aèries de BT i
palometes existents corresponents als "Treballs d'adequació d'instal·lacions
existents i dels materials utilitzats en el entroncament". Valoració segons
assessorament tècnic de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (Estudi tècnic
NºEQABH) que inclou:
Desmontaje, arranque cable RZ, Cu o Al acometidas
Complemento TET conexión y/o desconexión Redes o derivación aerea
Complemento TET conexión y/o desconexión acometidas
Arranque palomilla o postecillo en fachada
Arranque M.L. conductor BT en apoyo
Desmontaje trenzado sobre apoyos
Conector entronque aéreo derivación BT (1 Fase)
Candado 25x5 armario e intalación
Enginyeria, topogrfia i projecte
Derechos supervisión

1,00

2.142,42 €

2.142,42 €

2.549,48 €

2.549,48 €

40,00
4,00
30,00
7,00
18,00
100,00
16,00
1,00
1,00
1,00

40,80 €
54,84 €
304,50 €
520,59 €
9,18 €
330,00 €
62,56 €
18,43 €
700,00 €
101,52 €

1,00

11.742,12 €

11.742,12 €

13.973,12 €

13.973,12 €

PREINSTAL·LACIÓ DE PAS I
CANALITZACIÓ SOTERRADA DE LES
INSTAL·LACIONS AÈRIES DE TELEFONIA

ESTAT D'AMIDAMENTS DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL C/ ENRIC SERRA (TRAM PLAÇA ESGLÈSIA - PLACETA DEL PEIX)
CAPÍTOL 05. INSTAL·LACIONS
Codi
EMBORNAL SIFÒNIC

Ut

Denominació

Quantitat

PEM

TOTAL x Línea

PEC

TOTAL x Línea

u

Embornal sifònic de 200x200x80mm tipus model B-53 de Fàbregas o equivalent,
col·locat fixat i enrasat a paviment, connectat a xarxa de recollida d'aigües plujanes
i situat sota els baixants preexistents de les façanes del carrer

15,00

16,20 €

243,00 €

19,28 €

289,17 €

m

Canalització per a conducció d'aigües plujanes amb tub de polietilè de 160 mm de
diàmetre nominal, de doble capa i reblert de rasa amb terres seleccionades

60,00

11,33 €

679,80 €

13,48 €

808,96 €

u

Connexió dels desaigües soterrats d'aigües plujanes al col·lector de plujanes de
600mm de diàmetre preexistent. Inclosos material, maquinària i mà d'obra
necessària per a la seva correcta execució

15,00

159,38 €

2.390,70 €

189,66 €

2.844,93 €

u

Caixa per a embornal de 90x40x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I

16,00

85,74 €

1.371,84 €

102,03 €

1.632,49 €

u

Reixa i marc d'embornal de recollida d'aigües plujanes de 30x80cm, tipus model
"Meridiana Recta" (M-3-R) de Fàbregas o equivalent, col·locat fixat i enrasat a
paviment

16,00

92,94 €

1.487,04 €

110,60 €

1.769,58 €

Canalització per a conducció d'aigües plujanes recollides a carrer amb tub de
polietilè de 200 mm de diàmetre nominal, de doble capa i reblert de rasa amb
terres seleccionades

16,00

CANALITZACIÓ AMB TUB DE POLIETILÈ
CONNEXIÓ A TUB COL·LECTOR PREEXISTENT

CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA

222,08 €

16,52 €

264,28 €

CONNEXIÓ A TUB COL·LECTOR PREEXISTENT

PERICÓ QUADRAT
FDK254F3

u

Connexió dels desaigües soterrats d'aigües plujanes de carrer al col·lector de
plujanes de 600mm de diàmetre preexistent. Inclosos material, maquinària i mà
d'obra necessària per a la seva correcta execució

6,00

168,75 €

1.012,50 €

200,81 €

1.204,88 €

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra

30,00

45,40 €

1.362,00 €

54,03 €

1.620,78 €

u

Marc i tapa emplenable quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, amb pas
lliure de 400x400mm, tipus model E-40x40-HONDAS de Fàbregas o equivalent,
col·locada fixada amb morter i enrasada a paviment

30,00

43,38 €

1.301,40 €

51,62 €

1.548,67 €

MARC I TAPA EMPLENABLE PER A PERICÓ

TUB DE PVC PER A PAS D'INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC, COL·LOCAT
u

Tub corbable corrugat de PVC de doble capa, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

PERICÓ QUADRAT DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC
u
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
MARC I TAPA EMPLENABLE PER A PERICÓ
u

Marc i tapa emplenable quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, amb pas
lliure de 300x300mm, col·locada fixada amb morter i enrasada a paviment

566,00

1,72 €

973,52 €

2,05 €

47,95 €

671,30 €

57,06 €

798,85 €

14,00

38,36 €

537,04 €

45,65 €

639,08 €

TUB RÍGID METÀL·LIC D'ACER
INOXIDABLE PER A LA PROTECCIÓ DE
CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

u

TREBALLS DE DESMUNTATGE I ARRENCADA DE
LÍNIES AÈRIES DE BT I PALOMETES EXISTENTS AMB
AFECTACIÓ A INSTAL·LACIONS DE LA XARXA
EXISTENT EN SERVEI
u

TREBALLS NECESSARIS PER A LES NOVES
INSTAL·LACIONS DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ
u
m

Tub rígid d'acer inoxidable mate/sorrejat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió
roscada i muntat superficialment

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

49,00

8,28 €

405,72 €

9,85 €

482,81 €

332,00

6,87 €

2.280,84 €

8,18 €

2.714,20 €

CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV,
COL·LOCAT

CONNEXIÓ A XARXA D'ENLLUMENAT
PÚBLIC PREEXISTENT
u

P.A. en concepte de connexió a la xarxa d'enllumenat públic preexistent en els
límits de l'àmbit d'actuació. Inclou material i mà d'obra necessària per a la seva
correcta execució.

11,00

34,30 €

377,30 €

40,82 €

448,99 €

u

P.A. en concepte de connexió a llumenera d'enllumenat públic preexistent en
l'àmbit d'actuació. Inclou material i mà d'obra necessària per a la seva correcta
execució.

9,00

22,70 €

204,30 €

27,01 €

243,12 €

CONNEXIÓ A LLUMENERA PREEXISTENT

TUB DE PVC PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE
TELECOMUNICACIONS, COL·LOCAT
u

Tub corbable corrugat de PVC de doble capa, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

PERICÓ QUADRAT DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A
INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
u
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

566,00

7,00

1,72 €

47,95 €

973,52 €

335,65 €

2,05 €

57,06 €

1.158,49 €

399,42 €

648,05 €
506,65 €
1.199,38 €
750,00 €

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA
POTABLE EN EL TRAM DE CARRER ENTRE
PLACETA DEL PEIX - C/MARANGES

1.158,49 €

14,00

512,00 €

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA
POTABLE EN EL TRAM DE CARRER ENTRE
PÇA.ESGLÉSIA - C/CALVARI

CANALITZACIÓ AMB TUB DE POLIETILÈ
13,88 €

162,65 €
115,92 €

INSTAL·LACIÓ DE PAS I CANALITZACIÓ
SOTERRADA DE LES INSTAL·LACIONS
PENDENTS DE COMPLETAR DE LA XARXA
DE GAS NATURAL

REIXA I MARC (BASTIMENT) D'EMBORNAL

m

57,20 €

P.A. en concepte de treballs necessaris d'obra civil per a les noves instal·lacions
d'extensió de la xarxa de distribució que no afecten a la xarxa en servei. Valoració
segons assessorament tècnic de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.
S'inclouen en projecte valorat de companyia: dos passos entubats soterrats, 4
conversions A/S en façana, tres noves línies aèries de BT grapades, una nova línia
subterrània i un nou armari de distribució situat a carrer.
Treballs a càrrec de companyia:
Entronque/mano obra-complemento TET conexión y/o desconexión redes o
derivaciones
Entronque/mano obra-conexión a red trenzada
Entronque/mano obra-implementación 5ro con utilización de tablet
Entronque/mano obra-acta previa planificación trabajos en red MT BT
Entronque/mano obra-suplemento espera entrega y devolución descargo
Entronque/mano obra-maniobra y creacción Z.P. BT 1 pareja
Entronque/mano obra-colocación de cartelería (avisos) en trabajo programado
Descripció:
Realización de Proyecto para LSBT < 300m y Separatas
Ensayo/comprovación del aislamiento de circuito de BT (Vn< 1kV)
Suministro y tendido de LSBT con conductor 3x1x240mm2 + 1x150mm2 RV 0,6/1
kV AL
Suministro e instalación de Puesta a Tierra Neutro RSBT, CGP, CPM, CS o ADU
Suministro, tendido y grapeado en fachada Cond. RZ 0,6/1 kV 3x150mm2 AI/80
Alm
Cata para localización de servicios MT
Suministro e instalación CDU
Conexión 1 circuito BT a caja de urbanización
Suministro e instalación prefabricado/zócalo/puerta metálica para CDU
Realización conversión A/S de 1 CBT

2.260,72 €

1.482,84 €
406,17 €
371,71 €

4,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
23,00

481,40 €
401,77 €
392,17 €

1,00
140,00

43,62 €
2.203,77 €

3,00
1,00
2,00
1,00
3,00

242,03 €
201,63 €
83,76 €
367,85 €
1.014,88 €

Adaptación acometidas individuales existentes
Realización planos AS Built nuevas instalaciones BT
Realización zanja para 2 circuitos BT bajo Tubo hormigonado Calzada (2TH)
Realización zanja para 1 circuito BT bajo acera
Gestión de permiso oficial Ayuntamiento
Realización CFO para nuevas instalaciones BT
Gestión PRL+CAL+MA

14,00
1,00
10,00
13,00
1,00
1,00

2.495,68 €
535,89 €
1.221,54 €
784,03 €
602,66 €
222,83 €

1,00

446,61 €

242,00

28,72 €

6.950,24 €

34,18 €

8.270,79 €

CANAL PINTABLE DE PLANXA D'ACER PER
A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES,
COL·LOCADA
m

Canal metàl·lica de planxa d'acer, muntada superficialment en façana per amagar
els grapats

u

P.A. en concepte de preparació i aplacat del pedestal de l'armari de distribució,
corresponent a un sòcol perimetral de 30cm d'alçada de pedra Sant Vicenç
col·locat tot al voltant d'aquest

1,00

73,26 €

73,26 €

87,18 €

87,18 €

u

P.A. en concepte de folrat de planxa d'acer inoxidable per armari de distribució,
acabat segons DF, estructura de suport de l'armari i del folrat inclosos

1,00

175,00 €

175,00 €

208,25 €

208,25 €

APLACAT DEL PEDESTAL DE L'ARMARI DE
DISTRIBUCIÓ

FOLRAT DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE
PER ARMARI DE DISTRIBUCIÓ

TOTAL PEM
45.673,52 €

TOTAL x Capítol

TOTAL PEC (sense IVA)
54.351,49 €
TOTAL PEC (amb IVA)
65.765,30 €

ESTAT D'AMIDAMENTS DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL C/ ENRIC SERRA (TRAM PLAÇA ESGLÈSIA - PLACETA DEL PEIX)
CAPÍTOL 06. SEGURETAT I SALUT
Codi
SEGURETAT I SALUT

Ut
u

TOTAL x Capítol

Quantitat

PEM

TOTAL x Línea

PEC

TOTAL x Línea

1,00

2.800,00 €

2.800,00 €

3.332,00 €

3.332,00 €

Denominació
P.A. en concepte d'elaboració i aplicació en l'obra del Pla de Seguretat i Salut

TOTAL PEM
2.800,00 €

TOTAL PEC (sense IVA)
3.332,00 €
TOTAL PEC (amb IVA)
4.031,72 €

QUADRE RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL

PERCENTATGE

IMPORT

01. Demolicions, Moviments de Terres i Gestió de Residus

15,17%

31.711,21 €

02. Paviments

48,51%

101.419,71 €

03. Mobiliari Urbà

12,84%

26.835,00 €

0,30%

620,76 €

21,85%

45.673,52 €

1,34%

2.800,00 €

100,00%

209.060,20 €

04. Jardineria
05. Instal·lacions
06. Seguretat i Salut
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)
Despeses Generals d'Empresa 13%

27.177,83 €

Benefici Industrial 6%

12.543,61 €

Subtotal
I.V.A. 21%
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)

248.781,64 €
52.244,15 €
301.025,79 €

El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del projecte de reurbanització del carrer Enric Serra (tram Plaça
Església-Placeta del Peix), puja a la quantitat de 301.025,79 Euros (TRES-CENTS UN MIL VINT-I-CINC EUROS
AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS).

A l’Escala, Octubre de 2017
L'arquitecte

Joan Cendra i Colomer, arqcte

