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1. OBJECTE DE LA MEMÒRIA

El present projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Guixers, per a la

conveniència i justificació de la sol·licitud del finançament per a les actuacions de

millora i dinamització de l’entorn del nucli de Valls i de l’església de Sant Serni del

Grau, al terme municipal de Guixers.

L’objecte d’aquest document és definir, descriure i valorar les obres i actuacions

necessàries en compliment del Pla de Cooperació Municipal per al finançament

d’inversions dels Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del territori de

Lleida 2020-2021.

2. ANTECEDENTS

El terme municipal de Guixers es troba al nord de la comarca del Solsonès, al límit

amb el Berguedà. El municipi es situa a la vall del Lord, a la confluència del Cardener i

de l’aigua de Valls. Al nord limita amb el municipi de la Coma i la Pedra; a l’oest amb

Odèn; a l’est amb Gósol i Fígols, ambdós pertanyents a la comarca del Berguedà; i al

sud amb el terme de Navès i els enclavaments del Santuari de Lord (Sant Llorenç de

Morunys) i Valielles (Montmajor, Berguedà).

Guixers, que envolta Sant Llorenç de Morunys, té una superfície de 66 Km2. Està

travessat per un únic vial estructurant, la carretera local LV-4241, que va de Berga a

Sant Llorenç de Morunys, i que passant pel Coll de Jou i pel terme municipal d’Odèn,

acaba desembocant en la carretera C-14, entre Coll de Nargó i Organyà.

El municipi té una gran riquesa natural i paisatgística, amb nombroses rutes per a

vianants, amb BTT, i permet la pràctica de nombrosos esports, senderisme, pesca,

hípica, escalada, piragüisme, descens de barrancs, espeleologia, etc.

El municipi té dos ZONES PEIN que ocupen una part molt important del territori:

PEIN Serres d’Odèn - Port del Comte

PEIN Serres de Busa - Els Bastets- Lord
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La població de Guixers és totalment disseminada, tot hi que es poden contemplar set

nuclis de la Casa nova de Valls, St. Martí de Guixers, La Corriu, Montcalb, Sisquer, la

urbanització de Vilamantells conectada al teixit urbà  de St. Llorenç de Morunys i

Castelltort.

El paisatge del municipi de Guixers és força muntanyós i abrupte, forma part dels Alts

Pirineus. El relleu és força trencat, amb pendents pronunciats que fàcilment superen el

25%, fins a arribar al 70% en alguns indrets.

En alguns trams de riu hi ha remarcables congostos i engorjats. En general com a

unitats globals del paisatge hi trobem la unitat de muntanya abrupta formada per la

serra de Busa i el Port del Compte, i la unitat de vall formada pel riu Aigua de Valls.

Situació del Nucli de Valls.
Valls, és un petit nucli situat al costat del riu aigua de Valls i d’un camí asfaltat al qual

s’accedeix des del punt quilomètric núm. 24 de la carretera LV-4241 i, mor en el coll de

Jovells.

A banda i banda d’aquest camí es situen: a l’oest l’Ajuntament, l’edifici polivalent, el

cementiri i dos petits habitatges que es troben dins el mateix ajuntament. A l’est,

l’església de Santa Maria i dos habitatges unifamiliars separats l’un de l’altre per un

petit prat. A l’altre cantó del riu Aigua de Valls hi ha dues masies, en la zona més

planera. El creuament del riu per a vianants, es produeix per un pont metàl·lic, mentre

el trànsit rodat s’ha de fer per un altre pont situat riu avall.

Al voltant d’aquest nucli també trobem vàries masies disseminades i habitades de

residència habitual, els quals tenen com a punt de trobada la plaça de l’ajuntament i el

local polivalent.

L’església de Sant Serni del Grau.

L’església de Sant Serni fel Grau, es troba dins del nucli de Vilamantells, en la seva

part sud-oest, envoltada de masies i del bosc de Vilamantells, en una zona

privilegiada.
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El nucli de Vilamantells, al situar-se a continuació del nucli de Sant Llorenç de

Morunys, ha fet que tingui unes expectatives de creixement més grans que els altres

nuclis del municipi. Es troba en una zona privilegiada, més elevada que el nucli de

Sant Llorenç de Morunys, en uns terrenys que, tot i tenir un lleugera pendent,

presenten molt bones condicions per completar i ampliar el creixement urbà.

Aquest nucli no disposa en l’actualitat de zones verdes ni d’espais públics tipus plaça.

Des del nucli de Sant Llorenç de Morunys, hi ha un camí ral que arriba fins a l’Església

de Sant Serni del Grau i, des d’allà, s’accedeix a la casa de turisme rural de Cal Martí,

i si es vol, fins al parc de l’àrea recreativa de la Creu del Codó cap a l’oest o cap al

sud, direcció al Santuari de Lord.

En aquesta zona de l’església de Sant Serni del Grau hi ha molta concurrència de

gent, per les rutes a peu o en btt que es poden realitzar. A més, per la festa major de

Sant Serni, es munta una carpa de 100 metres quadrats per realitzar-hi la festa i el

ball, que cada any és més populars.

3. JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS

Tos els dos espais, els nucli de Valls i l’entorn de l’Església de Sant Serni del
Grau, són espais de gran afluència per a joves i famílies que gaudeixen
d’activitats, trobades i àpats a l’aire lliure. Davant d’aquesta concurrència, es
proposa adaptar els espais a les necessitats actuals, millorant l’entorn i
dinamitzant-los per continuar fomentant el turisme de qualitat en municipis en
dificultats de creixement i amb un alt potencial.

4. AUTOR DEL PROJECTE

Miquel Mingorance i Murcia, com a arquitecte, col·legiat amb el núm.: 55.283 al

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, és el facultatiu autor i responsable d’aquest

projecte.
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5. DADES DEL PROMOTOR

El promotor, del present projecte, és l’Ajuntament de Guixers, amb NIF:  P- 2514000E i

domicili a la Casa Nova de Valls s/n, del municipi de Guixers, comarca del Solsonès.

6. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR

Nucli de Valls.
Al nucli de Valls, s’ha inaugurat un aparcament amb zona per autocaravanes i algunes

taules per fer pícnic al voltant de l’Ajuntament, on també es troba el local polivalent,

l’espai jove i la plaça del poble. Per tal de dinamitzar aquest espai, s’ha decidit

instal·lar una taula de pim pom a la plaça i una cistella de bàsquet, dues instal3lacions

molt demandades pels veïns.

Entorn de Sant Serni del Grau.
A Sant Serni del Grau s’ha optat per fer la major part de la inversió, atès la seva

necessitat. Primer de tot, s’organitzaran dos aparcament al costat del camí, amb una

esplanada de tot-ú artificial i marcant cada aparcament amb travesses de fusta. Al

primer aparcament, s’hi instal·larà una tanca de fusta entre l’aparcament i el camí per

tal de delimitar l’espai i fer-lo més segur.

Degut a la manca actual d’aparcament, molts vehicles que visiten la zona, aparquen

just davant de l’església de Sant Serni del Grau, tapant la imatge típica de l’església,

catalogada com a BCIL i amb protecció per troballes de jaciments arqueològics. Amb

aquesta actuació, es proposa la construcció d’un muret de pedra, paral·lel al camí,

d’estil antic, per tal que quedi integrat amb els murs de pedra de l’església. D’aquesta

manera s’evitarà que els vehicles aparquin en aquest costat. A més, es pavimentarà la

zona amb rajoles de pedra rectangulars i el propi muret tindrà 45 cm d’alçada, per tal

que es pugui utilitzar com a banc per seure. Als plànols s’ha fet un fotomuntatge de la

proposta.

A l’altre costat del camí, a la zona de la font, es projecta un mur d’escollera, d’1 metre

d’alçada, per tal de poder regularitzar la zona i situar-hi un parc infantil i una tirolina per

al nens més grans.
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Aquestes dues instal·lacions, aniran collades al terra amb daus de formigó i, tot el

paviment serà de tat-ú reciclat i compactat, amb pendent suficient per tal que puguin

evacuar les aigües de pluja.

Fotomuntatge del muret de pedra a construir paral·lel al camí, amb vorera

pavimentada amb pedra.

En aquesta zona també s’ha proposat la instal·lació de bancs de fusta per la zona on s’ubicarà

la tirolina i el parc infantil, a més de papereres i una estructura de ferro per tal d’aparcar-hi

bicicletes.

Amb aquestes actuacions, es pretén dinamitzar l’entorn de Sant Serni del Grau, que es troba

pròxim al nucli de Sant Llorenç de Morunys i al nucli de Vilamantells, la zona amb més

expectatives de creixement del terme municipal de Guixers.
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7. EMPLAÇAMENT DE LES ACTUACIONS

Totes les actuacions es realitzaran en zones de propietat municipal, de l’Ajuntament de

Guixers.

ICGC. Situació del terme municipal de Guixers

ICGC. Situació de les dues actuacions dins del terme municipal de Guixers
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ICGC. Nucli de Valls

ICGC. Ortofoto nucli de Valls
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ICGC. Sant Serni del Grau

ICGC. Ortofoto Sant Serni del Grau
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8. NORMATIVA URBANÍSITICA

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 23 de

novembre de 2010, vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els

fonaments que s’hi exposen, acordà donar conformitat al text refós del Pla d’Ordenació

Urbanística Municipal de Guixers, on també s’inclou el Catàleg de Masies i Cases

Rurals, promogut i tramès per l’Ajuntament de Guixers, en compliment de l’acord

d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central

de data 19 de maig de 2010.

També és d’aplicació el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el

Text Refós de la Llei d’urbanisme, la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del

text refós de la Llei d'urbanisme, el decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova

el reglament de la Llei d’urbanisme i el decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures

urgents en matèria urbanística.

El plànol O-03 del POUM de Guixers, estableix la classificació urbanística del sòl
de la zona del nucli de Valls:
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L’actuació es realitzaria en la plaça, destinada precisament com a verd públic, el
lloc idoni per instal·lar-hi aquests equipaments.
El plànol O-02-e del POUM de Guixers, estableix la classificació urbanística del
sòl de la zona de  Sant Serni del Grau:

Article 139. Agrícola de valor, clau 21
1. Definició:

Sòls que per les seves condicions tenen un especial valor agrícola, estiguin o no

conreats en el moment de la seva classificació, s’han de preservar del procés

d’incorporació a àrees urbanes o han estat incorporats per raó de la pròpia fertilitat

dels sòls, la seva extensió i la seva posició estratègica comarcal.

Aquests terrenys rebran un tractament prioritari en l’ordenament de les activitats

agràries i foment per a la millora de les explotacions i mereixen una especial protecció,

d’acord amb els criteris de l’article 32 TRLUC.

S’ha establert la subzona 21.a per indicar les zones agrícoles de secà. La seva

situació es determina en el Plànol O.2.

3. Condicions d’ús:

L’ús global és l’agrícola i ramader.

Es considera compatible la construcció de magatzems agrícoles, granges, sitges,

vivers i hivernacles i altres directament relacionats amb l’activitat agrícola o ramadera.
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Per a la resta d’edificacions, caldrà que en aplicació d’allò establert en l’article 47.4

TRLUC, s’hagin declarat d’utilitat pública o es considerin d’interès social.

Excepcionalment s’admet temporal i provisionalment prèvia avaluació d’impacte

ambiental l’ús extractiu. A més de les autoritzacions corresponents de les diferents

administracions públiques amb competències concurrents, i en especial les

establertes a la Llei 12/81, el projecte s’haurà de sotmetre al procediment regulat a

l’art.48 TRLUC.

Les edificacions i masies existents en aquest tipus de sòl restaran subjectes a les

determinacions dels articles d'aquestes normes urbanístiques que regulen les

construccions en sòl no urbanitzable i a les del catàleg de masies i cases rurals si hi

estan incloses.

Article 120. Tanques, i murs i fites
2. Murs:

Únicament es permeten petits murs de contenció per estabilitzar  les plataformes de

les construccions. La seva alçada màxima serà de +/- 1,00m.

Els murs seran obligatòriament fets de pedra de la zona ,amb la finalitat de mantenir i

recuperar la imatge dels paisatges rurals. Es permet l’ús de gabions omplerts de pedra

de la zona per a la estabilització dels marges i talussos.

Per l’execució dels murs de contenció caldrà presentar el corresponent projecte

d’obres, el qual proposarà les mesures per la seva integració en el paisatge.

Article 92. Xarxa viària bàsica i Camins rurals
2. Els camins rurals formen part del sistema viari que integra les pistes, els camins

ramaders,  les rutes de senders  i els recorreguts paisatgístics. S’haurà de conservar

en la seva integritat l’actual xarxa. Les distàncies de protecció dels camins rurals, a

cada banda de camí, són de 10 metres, en els camins de la xarxa viària bàsica, i de 8

metres en els secundaris, amidats respecte l’eix del camí. Dins aquesta banda de

protecció no està permès cap tipus d’obra o de construcció que no estigui directament

relacionada amb el condicionament o manteniment del camí.
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Jaciments arqueològics:

L’església de Sant Serni del Grau esta afectada per un jaciment arqueològic.

Definició:

Es tracta de les zones on s’han produït troballes aïllades i/o superficials, que no

proporcionen la suficient informació per situar el possible jaciment o les que mitjançant

excavacions arqueològiques han posat de manifest la presència de restes o

estructures arqueològiques. En aquestes zones, prèviament a la concessió de

qualsevol llicència, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques,

d’acord amb la legislació vigent, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

Categories:

S’engloben tots els jaciments en un mateix grup a l’espera que, mitjançant un estudi

cientifico-arqueològic més acurat, es pugui determinar el interès real i amb millor

exactitud les àrees que ocupen.

Protecció:

Mentre  no hi hagi un estudi més precís, els jaciments tindran una àrea d’influència

indicada en les plànols de la sèrie 0.3, ordenació del Sòl no Urbanitzable, i de la sèrie

0.4. ordenació del Sòl Urbà i Urbanitzable.

En cas d’absència d’àrea protegida grafiada, aquesta serà una zona circular de radi 50

metres centrada al punt d’expectativa arqueològica.

Les llicències d’obres en àmbits protegits hauran de ser objecte d’informe previ del

Servei

d’Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la

realització de sondeigs arqueològics per tal de delimitar el jaciment, i requerir al

promotor

perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes

arqueològiques. Tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 9/1993 i

el Decret 78/2002, de 5 de març del Reglament de protecció arqueològic i

paleontològic de Catalunya.
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Usos:

Els usos admesos seran els que determini el POUM en els plànols d’ordenació sèries

0.3 i 0.4 sempre i quan els usos siguin compatibles amb la conservació dels valors

dels jaciments.

Criteris generals de protecció:

Respecte els jaciments arqueològics:

1. En els jaciments arqueològics s’assenyala un àmbit de protecció de 50 metres al

voltant de la zona assenyalada en els plànols generals i en els de les fitxes del catàleg.

2. Quan se sol·liciti una llicència d’obres que pugui afectar qualsevol dels jaciments

inclosos en el catàleg, caldrà informar al Departament de Coltura i Mitjans de

Comunicació i requerir al propietari perquè presenti un estudi de la incidència que les

obres poden tenir en les restes arqueològiques, elaborat per un professional

especialitzat en el tema.

3. En els jaciments amb usos agrícoles i forestals, es permeten els moviments de

terres, la realització de pous, extraccions i/o perforacions.

4. Queden inclosos en el Catàleg de Patrimoni a protegir la totalitat dels elements

incorporats a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Tots

ells seran grafiats i referenciats en els plànols d’ordenació.

En aquest cas, no actuarem a l’àrea afectada per la zona del jaciment, tant sols
construirem un mur de 45cm d’alçada entre la carretera i l’accés a la zona, per tal
d’evitar que els vehicles puguin accedir a la zona i malmetre l’espai. A més,
aquest mur servirà com a banc per seure i poder gaudir de les vistes de tot
l’entorn.
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CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ.

El Codi Tècnic de l’Edificació, el qual fou aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març

és plenament vigent a dia d’avui si bé només serà d’aplicació en aquells casos definits a

l’article 2 de la Part I del CTE d’acord amb la següent relació:

o Obres de nova construcció, excepte aquelles de senzillesa tècnica i escassa entitat

constructiva que no tinguin caràcter residencial o públic i que es desenvolupin en una

única planta i no afectin a la seguretat de les persones.

o Obres d’ampliació, modificació, reforma i rehabilitació en edificis existents, sempre i

quan aquestes obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció i, en el

seu cas, en el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats. La possible

incompatibilitat d’aplicació s’haurà de justificar en el projecte i, si s’escau,

compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables.

o Canvis d’ús de l’edifici, encara que això no impliqui necessàriament la realització

d’obres.

ALTRA NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE.

ÀMBIT GENERAL.

o Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme, parcialment modificat per la

Llei 3/2012, de 22 de febrer.  (DOGC núm. 5686 de 5/08/2010)

o Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de

los bomberos  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.

9. GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Justificació del compliment del RD 201/1994 regulador dels residus de la construcció.

Tipus de residu: De construcció d’obres de formigó i procedents formigonat dels suports. No

contenen cap material potencialment perillós que s’hagi de separar per a rebre un

tractament especial, com el plom o el fibrociment, etc... .
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Es preveu l’aprofitament de les terres d’excavació.

Classificació segons el Catàleg de Residus de Catalunya:

Codi de residus CJR: 170106 Residus de construcció.

Classificació: Inert (IN).

Índex de perillositat (IP): No n’hi ha.

Minimització: No és un residu previst en el programa d’actuacions per a la minimització de

residus especials.

Tractament i disposició de rebuig (TDR): T15 Deposició en dipòsit de Terres i Runes.

Volum aparent: 3 m3.

L’empresa constructora que realitzi les obres, portarà els residus a un dipòsit controlat i

autoritzat per a gestionar‐los.

S’aportaran les corresponents autoritzacions dels propietaris particulars afectats pels treballs

inclosos en el present projecte.

10. AFECTACIONS AL MEDI

Aquest projecte d’actuació no provoca afectacions directes al medi ambient ja que ;

1. No té afectacions en aqüífers, ni s’emet cap tipus de substància.

2. No té afectació en les aus ni altre tipus de fauna.

3. No es creen camins nous ni es modifica els límits del les parcel·les.

4. No es fan tales d’arbrat ni s’elimina cap tipus de espècia vegetal ni animal.

11. ORGANISMES AFECTATS

El present Projecte no afecta a cap bé ni servei públic que calgui tenir en compte per a

l’execució de l’obra.

12. PROPIETARIS AFECTATS

No hi ha propietats particulars afectades, totes les zones on s’actua són de propietat

municipal.
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13. CESSIÓ D’ÚS DEL LOCAL I/O CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS

No hi ha cessió d’ús de local ni d’instal·lacions, atès que serà propietat de

l’Ajuntament.

14. MEMÒRIA TÈCNICA

A continuació es descriu quin ha de ser el procés i l’ordre constructiu que s’ha previst per tal

de dur a terme les obres contemplades en el present projecte.

TREBALLS PREVIS, TOPOGRAFIA i REPLANTEIG.

Les primeres tasques a realitzar consistiran en un replanteig general de l’obra el qual inclourà

la senyalització i delimitació de tot l’àmbit instant les mesures de seguretat necessàries a

adoptar durant el termini d’execució.

En aquest sentit, per al present projecte s’ha realitzat mitjançant la cartografia de l’ICGC la

qual es considera suficient com a base del replanteig inicial de les obres que realitzarà el

contractista amb els seus mitjans.

També s’aprofitarà aquest replanteig inicial per, si s’escau, fer les medicions, cates o

modificacions que la direcció Facultativa estimi oportunes amb la finalitat de verificar la

informació de què es disposa en relació als diferents serveis existents.

Davant de qualsevol dubte o manca de concreció s’haurà de contactar amb els responsables

del servei corresponent per a determinar la millor solució possible, havent de preveure la

instal·lació de xarxes provisionals quan resulti impossible d’evitar-ne l’afectació.

Caldrà contactar, per a cadascun d’ells, amb les empreses següents:

o Sanejament. Ajuntament de Guixers.

o Aigua potable Ajuntament de Guixers.

o Baixa i mitja tensió Elèctrica de Guixers.

o Telefonia Telefònica de España, SAU

No obstant això, davant d’un normal funcionament de l’obra no hi ha previsió d’afectar a cap

xarxa de serveis atès que no se’n preveu la seva presència en tant que ens trobem en camí
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rural en sòl no urbanitzable per un costat i en una plaça urbana de davant de l’Ajuntament

que sabem per on passen les diferents xarxes de subministrament.

S’inclourà també en aquesta fase de treballs previs la disposició de les mesures de seguretat i

tota la senyalització que s’hi refereix, també aquella que pugui ser necessària per a dirigir el

trànsit o bé perquè aquest utilitzi recorreguts alternatius prèviament acordats amb els

responsables municipals.

En qualsevol cas, la ubicació de les obres en sòl classificat de no urbanitzable i la seva

situació, fa fàcilment accessible l’arribada a l’àmbit de l’obra i no es previsible que el seu

desenvolupament pugui comportar problemes d’accés a finques veïnes.

DEMOLICIONS.

El projecte no preveu demolicions importants, tan sols a la zona de Sant Serní per a la

realització de la fonamentació del mur per delimitar l’accés a l’església i per la construcció

del mur d’escollera per a la zona de jocs. Tot i ser una demolició molt superficial, es duran a

terme totes les mesures de seguretat necessàries per minimitzar els risc d’accidents.

Pel que fa a les runes resultants d’aquesta excavació, si no són reutilitzables, s’apilonaran a

la zona d’abassegament prevista per tal de poder realitzar el transport a l’abocador

mitjançat un vehicle de majors dimensions i, d’aquesta manera, minimitzar les despeses de

transport.

MOVIMENTS DE TERRES.

De poca rellevància en el conjunt de l’obra atès que es limiten a l’excavació de la caixa per a

la

cimentació del mur i per a la construcció de l’escollera que tindrà una alçada màxima d’un

metre.

OBERTURA DE RASES i XARXES DE SERVEIS.

No hi ha previsió de creuament amb cap tipus de rasa perinstal·lacions o similar havent de

comunicar immediatament als tècnics directors de l’obra qualsevol incidència al respecte.

PAVIMENTS.

El paviment afectat serà el camí asfaltat que dóna accés a l’església de Sant Serni del Grau,

però no s’hi preveu cap actuació i no es malmetrà.
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NETEJA FINAL.

Finalment, l’últim pas serà la realització de tots els detalls necessaris per deixar tot l’entorn

en estat òptim per al seu funcionament normal, acció prèvia a la definitiva operació de

neteja de tot l’àmbit.

SEGURETAT i SALUT.

En tots els treballs caldrà mantenir les mesures oportunes de seguretat per evitar tot tipus de

danys i accidents de persones, eines  i/o màquines.

OBSERVACIONS.

REQUISITS D’OBLIGAT COMPLIMENT.

En compliment de la normativa sectorial vigent les obres projectades i descrites en la present

memòria proporcionaran un seguit de prestacions de funcionalitat, seguretat i accessibilitat

que garantiran les exigències bàsiques del CTE, els requisits bàsics de la LOE i la resta de

normativa que, d’acord a la tipologia de l’actuació,  li siguin d’aplicació.

El conjunt d’aquestes prestacions i la justificació del compliment de les diferents normatives

d’aplicació es descriuen més i millor en l’apartat corresponent d’aquesta memòria.

ALTRES.

Qualsevol modificació d’aquest projecte, ja sigui formal i/o estructural, i que no suposi

infracció urbanística serà amb el consentiment de la direcció facultativa. Si alguna d’aquestes

modificacions implica una variació substancial del projecte o afecta algun dels paràmetres de

la normativa d’aplicació, s’haurà d’acompanyar del projecte modificat i degudament aprovat.

Destacar també, que en la redacció d’aquest projecte i d’acord amb allò disposat en l’article

1A). u del decret 462/1971 d’11 de març,  s’han observat les normes vigents aplicables sobre

construcció així com la totalitat de les disposicions sobre instruccions bàsiques del nou Codi

Tècnic de l’Edificació en vigor des del 29 de març de 2006 que li siguin d’aplicació.
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Referent a la generació de residus degut a les obres a generar, es complirà el Reial Decret

105/2008 d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i

demolició, així com el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió

de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de

la construcció.

També es compliran altres decrets que poguessin imposar-se del qualsevol estament oficials

amb competències sobre la matèria.
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15. PRESSUPOST



NÚM.UA. DESCRIPCIÓ PREU Unt. IMPORT
Entorn de l'església de Sant Serni del Grau

1 M3 Excavació de rases per fonamentacions en terra, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Fonaments per al mur de davant l'església. de (40x40cm )
Longitud 30 metres lineals.

          23,15 € 30,00 694,50 €

2 M3 Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat,
realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocada des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia
100 kg/m³. Sabata per a mur de blocs de formigó. de
(40x40cm) Longitud 30 metres lineals.

        198,04 € 4,80 950,59 €

3 M2 Muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó,
per revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, M-7,5, subministrat a granel, amb pilastres intermitjos i
cèrcol de coronació, de formigó amb armadura d'acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 5 kg/m². 30 metres de longitud per 45
cm d'alçada.

          45,00 € 13,50 607,50 €

4 M2 Subministre i col.locació de pedra irregular de gruix de 10 cms
aplacat sobre el bloc de formigó pres amb morter de c.p. i
rejuntat,capçat del mur amb la mateixa llosa. Revestiment en tot
el mur de formigó.

        185,00 € 27,00 4.995,00 €

5 M3 Solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 16 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual
amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, i explanada amb
índex CBR > 5 (California Bearing Ratio).

          16,80 € 145,00 2.436,00 €

6 M3 Paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers
residencials, de rajoles de peces regulars de pedra calcarea de
color terrós, de 20x40x4 cm, acabat flamejat de la superfície
vista, cantells serrats, rebudes sobre capa de morter de ciment
M-10; rejuntades amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
R; realitzat sobre solera de formigó no estructural (HNE-
20/P/20), de 16 cm d'espessor, abocament des de camió amb
estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat.

          68,00 € 145,00 9.860,00 €

7 m3 Preparació prèvia del terreny, amb estesa i compactat de 20 cm
de tot-ú artificial per regularització. Inclou humectació i
compactació del material al 100% del PM, mesurat sobre el
perfil teòric.
Zona sud aparcament 150 m2
Aparcament nord oest 480 m2
Zona de jocs per infants 300 m2

          35,85 € 186,00 6.668,10 €

8 Ut Instal·lació travesses de fusta rodones, de 2m de longitud per
15 cm de diàmetre, tractadesa amb autoclau, per tal de marcar
les places d'aparcament. Aquestes aniran collades al terra amb
barres d'acèr i punta hexagonal, directament clavades al
terreny.

          22,00 € 35,00 770,00 €

9 U Instral·lació de tanca de seguretat de fusta, amb tractament
autoclau, amb postes i dos linies de pals en horitzontals, tots
ells rodons, per al marge de l'aparcament situat al nord, per tal
de protegir als ususaris del límit de la carretera.

          39,00 € 35,00 1.365,00 €

10 M3 Formació d'escullera de pedra colcaria, i forma
rectangular,col·locada a trencajunt i amb una alçada d'1
metre.S'inclou la base o cimentació realitzada amb les pròpies
pedres d'escollera encastades al terreny.
L'escullera serà aprox de 1,35 m3/m2 i amb terraplenat
posterior de la mateixa amb material filtrant i tub drenant de
polietilè i remat del terreny perquè quedi totalment pla.

        130,00 € 30,00 3.900,00 €

Projecte tècnic per a la millora i dinamització del nucli de Valls i
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NÚM.UA. DESCRIPCIÓ PREU Unt. IMPORT

11 Ut Subministre i instal·lació de tirolina model Xare, de Parks 3000
o similar. Dimensions 23,56 x 2,245 x 3,38 m. Components:
Estructura general Estació d'inici, plataforma de desnivell,
estació d'arribada, cable de lliscament amb frens i seient de
suspensió. Totalment instal·lat. Veure fitxes adjuntes.

     5.758,81 € 1,00 5.758,81 €

12 Ut Subministre i instal·lació d'estructura per a parc infantil model
Nairobi Tropic, de Parks 3000 o similar. Superfície de joc 11,46
x 10,50 m. Veure fitxes adjuntes.

   13.222,00 € 1,00 13.222,00 €

13 Ut Muntatge tirolina: 8 hores x 3 operaris, mes fer els forats (80cm
x 1m x 80cm) aproximadament per cada “pota” i després el
formigonat

     1.500,00 € 1,00 1.500,00 €

14 Ut Muntatge joc infantil: 10 hores x 3 operaris, 10 hores x 3
operaris, més fer els forats per cada pota i posar el formigó.

     2.000,00 € 1,00 2.000,00 €

15 Ut Subministre i instal·lació de bancs, de pícnic model Bancs de
Materials Reciclats Alton, de Parks3000 o similar. Amplada:
200 cm. Alçada seient: 45 cm. Totalment instal·lats.

        400,00 € 4,00 1.600,00 €

16 Subministre i instal·lació de papereres distribuides en làrea de
sant Serni i Vilamantells. Model Paperera bàsic de fito forestal
o similar. De fusta tractada. Totalment instal·lada amb base de
formigó o amb cargols, segons necessitats.

        160,00 € 3,00 480,00 €

17 Subministre i instal·lació d'aparca bicicletes per a 5 places,
d'acer zincat bicromatat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix,
de 1,80x0,75 m. fixat a una superfície de formigó o terra.

        185,00 € 1,00 185,00 €

18 M3 Subministre i estesa de terra vegetal garbellada subministrada
a granel, estesa sobre el terreny amb mitjans manuals, en un
radi màxim des del lloc de descàrrega de fins a 100 m, per
formar una capa de gruix uniforme de fins a 10 cm. Inclou la
incorporació de llavors de cesped resistent per a climes durs.
Zona interior a tocar de l'església. 300 m2 per 10 cm d'alçada.

          33,00 € 30,00 990,00 €

Entorn del Nucli de Valls
19 Subministre i instal·lació de Taula de ping pong per a exteriors

composta per una taula fabricada per sistema FVR reforçat amb
nucli injectat de fibra de vidre i resines enduridors. Peus en acer
zincat i pintat en epoxi-polièster, reforçat amb tirants d'acer.
Xarxa construïda en tub rodó massís i planxa d'acer zincat i
pintat en epoxi-polièster. Soldat en base semicircular que
impedeix  l'estancament i condensació de l'aigua. Model  2A de
Parks 3000 o similar.

     1.250,00 € 1,00 1.250,00 €

20 Subministre i instal·lació de cistella de basquet, model CBFDG
de Parks 3000 o similar, completament instal·lada. Cistella de
bàsquet fixa de doble platina amb sortida de 1.65m. Tub
principal rodó de 102mm. i de 2 mm de gruix. Reforçada en la
base i en la unió dels tubs.  Estructura galvanitzada en calent.
Tauler en fibra de vidre de 1800x1050x20mm, cèrcol
reglamentari de 12 ganxos i xarxa de niló. Ancoratge
independent de la cistella en el que el pal va fixat mitjançant
cargols. Cargols de la base protegits amb taps. Veure fitxa
adjunta.

        950,00 € 1,00 950,00 €

22 M2 Honoraris per a la redacció del projecte, direcció d'obra i
coordinació de seguretat i salut de les obres.

     1.600,00 € 1,00 1.600,00 €

22 M2 Partida a l'alça per imprevistos a justificar per part de la direcció
facultativa.

     1.250,00 € 1,00 1.250,00 €

23 U Partida per a la seguretat i salut a l'obra         150,00 € 1,00 150,00 €

63.182,50 €TOTAL PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'AMPLIACIÓ DEL LOCAL
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63.182,50 €

19% BI. i DI. 12.004,68 €

75.187,18 €

21% IVA. 15.789,31 €

90.976,48 €

Miquel Mingorance i Murcia
Arquitecte

TOTAL PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'AMPLIACIÓ DEL LOCAL

RESUM DEL PRESSUPOST

TOTAL PRESSUPOST  PER CONTRACTE

El pressupost d'execució per contracte de les obres del Projecte tècnic per a les actuacions de millora  i
dinamització de l’entorn del nucli de Valls i de l’entorn de l’església de Sant Serni del Grau, ascendeix
a la quantitat de noranta mil nou-cents setanta-sis euros amb quaranta-vuit cèntims d'euro, iva inclòs.

Projecte tècnic per a la millora i dinamització del nucli de Valls i
de l’entorn de l’església de Sant Serni del Grau.
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16. TERMINI I CALENDARI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

Tret que es determini el contrari, i sempre que no concorrin circumstàncies especials i

prèvia aprovació per part de l’Ajuntament de Guixers, es considera que el termini

adequat, per a l’execució de les obres descrites en aquest projecte, serà com a màxim

de SIS SETMANES, comptant a partir de l’inici de les mateixes.

D’acord amb les previsions de l’Ajuntament de Guixers, es pretén dur a terme les

obres incloses en aquest projecte, quan es disposi del finançament corresponent i,

sempre el terminis legals d’exposició i contractació ho permetin, durant l’anualitat

2021.

ANUALITAT 2021
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

17. PUBLICITAT

En totes les actuacions subvencionades caldrà donar publicitat i  difusió de la

col·laboració de la Diputació de Lleida i/o organismes autònoms en els termes que

estableix la Guia de Comunicació per als Beneficiaris dels Ajuts de la Diputació de

Lleida i el Manual del Programa d’Identificació Visual de la Diputació de Lleida amb les

corresponents normes d’aplicació, publicats a l’adreça de la pàgina web:

http://www.diputaciolleida.cat/l-diputacio/identitat-visual/.

18. CONCLUSIONS

Amb totes les dades exposades en aquesta memòria i els plànols que la completen, es

considera suficientment descrites les actuacions per al Projecte tècnic per la millora i

dinamització de l’entorn del nucli de Valls i de l’entorn de l’església de Sant Serni del

Grau, al terme municipal de Guixers.

Miquel Mingorance i Murcia
Arquitecte
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19. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA

El present apartat pretén establir una proposta per a l’execució de les obres contemplades en

el present projecte constructiu, així com les mesures necessàries per a minimitzar l’afecció

de les obres sobre el trànsit en els àmbits afectats i garantint en tot moment l’alternativa de

la circulació i la seguretat de les persones i, sobretot, l’accés als habitatges, negocis i

activitats de l’entorn immediat mentre durin les obres.

OBJECTIUS.

La correcta organització de les obres persegueix, en primera i última instància, els objectius

següents:

o Informar als usuaris i veïns de la presència de les obres.

o Ordenar la circulació a les zones afectades per les obres.

o Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada

per les obres i les seves circumstàncies específiques.

En definitiva l’objectiu principal i prioritari es assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels

usuaris i veïns com pels treballadors de l’obra, evitant el deteriorament del nivell de serveis

de la via o vies afectades.

ORGANITZACIÓ i DESENVOLUPAMENT.

CRITERIS GENERALS.

Qualsevol obra d’urbanització pot dividir-se en dos grups en funció de tot allò que fa

referència a la seva incidència sobre el trànsit. Estaríem parlant en tots els casos dels dos

grups següents:

o les obres que es realitzen fora de l’espai de circulació i que, per tant, tenen una

incidència mínima sobre el trànsit necessitant només la senyalització necessària de

cara a la seguretat.

o aquelles que es realitzen sobre els vials i que no permetran una circulació plena

mentre durin les obres, havent d’establir restriccions, alternances de pas o, quan no

sigui possible mantenir una circulació parcial, disposar d’itineraris alternatius.

En el cas que ens ocupa la intervenció proposada consisteix, entre altres, en una actuació que

té per objecte la construcció d’un muret d’escullera d’un metre d’alçada i d’un muret de

pedra de 45 cm d’alçada, situats, cadascun, a un costat i l’altre paral·lels a un camí i

separats 8 metres de l’eix d‘aquest. En aquest sentit, es pot catalogar d’actuació amb

afectació sobre la circulació si bé cal ponderar la incidència d’aquesta afectació en tant que

es tracta d’una via i, per tant, d’utilització imprescindible en la majoria de situacions.
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Això implica que caldrà garantir en tot moment el pas a tots els usuaris, havent d’establir,

sempre que sigui possible, recorreguts alternatius i/o compatibles amb l’evolució i durada de

les obres.

En qualsevol cas caldrà que previ a l’inici de l’actuació l’empresa adjudicatària dugui a terme

una acurada previsió d’execució de les obres i l’adapti als seus mitjans per tal de facilitar

l’adopció de mesures que limitin les incidències i garanteixin l’accés a aquelles persones que

ho necessitin /  requereixin.

OBRES A EXECUTAR EN VIALS EXISTENTS.

Tal i com ja s’ha indicat, els dos murets que es construiran paral·lels al cami, just davant de

l’església de Sant Serni del Grau, pel fet d’estar separats del camí, tindran una afectació

mínima a la circulació mentre durin les obres si bé, no ha de comportar cap incidència

notable en la mobilitat del conjunt del municipi.

En qualsevol cas i per tal de minimitzar aquesta qüestió serà important que es dugui a terme

la senyalització necessària i, en aquells casos en què resulti convenient, es dissenyin els

recorreguts alternatius oportuns.

ZONES D’EMMAGATZEMATGE i ABASSEGAMENT DE MATERIAL i MAQUINÀRIA.

Atesa la tipologia i característiques del present projecte no és necessari disposar de cap zona

d’emmagatzematge de material a excepció d’una zona delimitada en la qual dipositar les

terres resultants d’excavació i materials d’acopi fins a la seva reutilització en el marc de la

mateixa obra o bé on l’Ajuntament indiqui.

En qualsevol cas això no ha de suposar cap problema atès que hi ha diferents punts propers a

l’obra on es disposa d’espai suficient per a l’abassegament de terres, materials i

l’aparcament de la maquinària.

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES.

Els desviaments i alternances de circulació de vehicles que es puguin derivar de l’execució de

les obres aquí exposades, així com la senyalització, l’abalisament i les defenses a establir

amb caràcter provisional es regiran per allò que s’acabi disposant en el corresponent Pla o

estudi de Seguretat de l’obra.
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La direcció facultativa conjuntament amb el contractista i els responsables municipals

establiran previ a l’inici de les obres, el pla de circulació i alternances que haurà de regir

durant aquesta així com els terminis previstos d’aquestes mesures les quals s’anunciaran a

l’inici dels trams afectats per a coneixement general dels usuaris.

MITJANS.

Els mitjans de què es disposarà, a l’obra, per a la seva correcta organització i senyalització

seran, bàsicament, els següents:

Senyals de perill.

Senyals de reglamentació i prioritat

Senyals d’indicació.

Senyals manuals

Elements d’abalisament reflectants.

Elements lluminosos.

Elements de defensa.

ITINERARIS ALTERNATIUS.

No es preveu necessària la creació de nous passos que puguin ser emprats com a itineraris

alternatius.

EXECUCIÓ DE TREBALLS NOCTURNS.

No es preveuen necessaris ateses les característiques dels camins i la naturalesa de l’obra.
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20. FITXES NORMATIVES



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Guixers 

 

CATÀLEG DE BÉNS –Text Refós 
Pàg. 28  

 
 
 
        

 Indret: VILAMANTELLS  Dades cadastrals: Pol: 001   Parcel·la: 42 

 *   E.11 Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola , clau 21 

    Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 382149, 4665800 
Categoria: BCIL     
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici  Ús admès: Culte   

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Església d’una sola nau rectangular, capçada a llevant per un absis semicircular 
que ha estat sobrealçat fins el nivell  de la teulada de la nau que és a dues vessants. El frontis és 
coronat per un campanar d’espadanya, amb dues finestres amb de mig punt adovellat. Les obertures ( 
una finestra de dobles esqueixada, la porta principal i una porta tapiada) són cobertes amb arcs de 
mig punt adovellat. L’interior és cobert amb volta de canó, reforçada per tres arcs torals de mig punt 
deformats. En els espais que hi ha entre els arcs s’ha buidat el mur per fer-hi sis arcades, tres per 
costat, de mides diferents, amb arcs de mig punt amb dovelles de lloses primes. 
S’adjunten fotografies dels diferents elements: 
 

 

 
Estil: Romànic    Segle: XI-XII   Estat de conservació: Bo
  
Raó de la catalogació: Antiguitat 
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció dels elements existents. 
 
 

ESGLÉSIA DE SANT SERNI DEL GRAU  011 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Guixers 

 

CATÀLEG DE BÉNS –Text Refós 
Pàg. 41  

         
      . 
 
 
Indret: VILAMANTELLS Dades cadastrals: Pol: 001  Parcel·la: 42 

  *   J.09 Règim i tipus de sòl: SNU ; Agrícola, clau 21 

     Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 382144, 4665797 

Categoria: BCIL   
Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment   Ús admès:  

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Durant la restauració de l’esglèsia, l’any 1988, es trobaren tres cistes i una sitja. 
La sitja era davant l’altar, dues cistes eren a una banda i la tercera a l’altra. 
 
Estil: Medieval    Segle: X-XII     Estat de conservació: Bo
  
Raó de la catalogació: En les dues primeres cistes hi havia restes antropològiques mentre que la 
tercera era buida. A l’exterior de l’ermita, en el camí que hi accedeix, es trobaren altres enterraments i 
en alguns casos aparegueren diversos esquelets sobreposats. Alguns dels ossos presentaven taques 
d’òxid de coure. 
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció dels elements existents. 

        
    
 
 
 
 
 

SANT SERNI DEL GRAU 023 

 
 
 
 



Pla Ordenació Urbanística Municipal 
Guixers 

 

 NORMES URBANÍSTIQUES- Text Refós 
 Pàg. 117 

 

 
DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT: 
Polígon discontinu en el nucli de Valls format per un àmbit a l’entorn de l’església parroquial de 
Santa Maria,  entre la carretera i el riu, un segon àmbit a l’entorn del cementiri, que no és 
edificable al quedar dins de la zona de vint-i cinc metres de  protecció a l’entorn del perímetre 
del recinte i un tercer àmbit edificable situat enfront de l’edifici de l’ajuntament. Un únic 
propietari. 
 
RÈGIM DE SÒL: 
Sòl urbà consolidat (SUC) 

 
OBJECTIUS: 
Obtenir la cessió del sòl corresponent a voreres i la del sòl qualificat com verd públic amb la 
finalitat d’ordenar i protegir l’entorn de l’església .  
L’església qualificada com equipament continuarà sent de titularitat privada.  
 
CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 

Art. 1 -POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 1 Santa Maria de Valls PAU1



Pla Ordenació Urbanística Municipal 
Guixers 

 

 NORMES URBANÍSTIQUES- Text Refós 
 Pàg. 118 

Els usos seran els permesos per la clau 2  
El PAU que desenvolupi el sector contindrà les mesures correctores necessàries per tal de 
compatibilitzar l’ordenació amb l’estudi hidrològic i haurà de ser informat favorablement per 
l’ACA. 
La reserva corresponent de sostre per habitatge protegit, serà assumida pel PPU2 Cal 
Casserres. 
 
SISTEMA D’ACTUACIÓ 
Reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica 
 
PARÀMETRES URBANISTICS   
Superfície del sector: 6.018 m2 
Nombre d’habitatges de nova creació: 2 hab.  
Sostre màxim residencial de nova creació: 900 m2  
Sostre habitatge lliure: 100% del sostre total  
CESSIONS  DEFINIDES PEL POUM MÍNIM (segons  LUC 1/2005) 

Aprofitament urbanístic:  10%  

Espais lliures: 2.901 m2 (48,20 %) -- 

Equipaments: 238 m2 (3,96 %)  -- 
Sistema viari: 757 m2 (12,58%) -- 

 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Guixers 

 

CATÀLEG DE BÉNS –Text Refós 
Pàg. 32  

 
 
 
 
 
Indret: VALLS Dades cadastrals: Pol: 004   Parcel·la: 117 

 *    E.14 
Règim i tipus de sòl: SUC; 
  Equipament Cultural-Social, clau EQ 5 

    Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 389946, 4665566 
Categoria: BCIL     
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici  Ús admès: Culte 
 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Església que consta d’una nau i absis quadrat amb orientació nor-est (6.30x14.50 
m). La coberta no és romànica. Una teulada única cobreix absis, nau i porxo. L’absis, avui sagristia, és 
més estret que la nau tant a l’interior com a l’exterior. La nau ha perdut la volta, substituïda o amagada 
per un cel ras. L’absis és bastit damunt un sòcol quadrat. Estan refets part del frontis i tot el mur del 
costat de l’epístola. Hi ha dues portes amb llinda, una la frontis i una altra tapiada al mur del costat de 
l’epístola amb data de 1731. El parament és de pedra escairada a cops de maceta i afilerades. De les 
finestres la única romànica és al mig de l’absis, és d’arc de mig punt adovellat i dues esqueixades. 
  
Estil: Romànic-barroc  Segle: XI-XIII / XVIII  Estat de conservació: Mitjà  
 
Raó de la catalogació: Antiguitat. Situada dins l’antic terme del Castell de Sisquer, inicialment era 
una sufragània, posteriorment parròquia, funció que més tard perdé. Avui novament és parròquia però 
d’una parròquia molt més amplia. 
  
Determinacions vinculants: Està afectada per el PAU 1 “ Santa Maria de Valls” delimitat amb la 
finalitat d’obtenir la cessió del sòl corresponent a voreres i la del sòl qualificat com verd públic amb la 
finalitat d’ordenar i protegir l’entorn de l’església .  
 

Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL CONSOLIDACIÓ a a a a a 

 
 

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE VALLS  014 
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21. PLANOLS



PAVIMENT DE TOT-Ú

SUP. 300 m2

VORERA AMB PEDRA

SUP. 145 m2

ZONA A ENJARDINAR

SUP. 300 m2

Camí ral d'accés des de Sant Llorenç

PAVIMENT DE TOT-Ú

SUP. 480 m2

Font i taules existents

PARC INFANTIL

DATA:

Nº PLÀNOL:
REFERÈNCIA:

Gener de 2021

ESCALA:

-

AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL PROJECTE: TÍTOL PLÀNOL:

AJUNTAMENT DE GUIXERS

Miquel Mingorance Murcia

Arquitecte.  núm.: 55283

01

ESTAT ACTUAL. EMPLAÇAMENT DE LES

ACTUACIONS DE SANT SERNI DEL GRAU

N

1/500

Vorera pavimentada amb pedra tipus la imatge:

Tanca de fusta per delimitar l'aparcament 36 m

FOTOMUNTATGE DEL MURET DE PEDRA I EL PAVIMENT D'ACCÉS A L'ESGLÉSIA



Tirolina

Parc infantil

DATA:

Nº PLÀNOL:
REFERÈNCIA:

Gener de 2021

ESCALA:

-

AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL PROJECTE: TÍTOL PLÀNOL:

AJUNTAMENT DE GUIXERS

Projecte tècnic per a la millora i dinamització de l'entorn del Nucli de Valls i de

l'entorn de l'església de Sant Serni del Grau. Terme municipal de Guixers.

Miquel Mingorance Murcia
PROPOSTA

COTES

N

1/100

02



REVESTIMIENT DEL TERRA 

SEGUN NORMA EN-1176-1:2008

DATA:

Nº PLÀNOL:
REFERÈNCIA:

Gener de 2021

ESCALA:

-

AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL PROJECTE: TÍTOL PLÀNOL:

AJUNTAMENT DE GUIXERS

Projecte tècnic per a la millora i dinamització de l'entorn del Nucli de Valls i de

l'entorn de l'església de Sant Serni del Grau. Terme municipal de Guixers.

Miquel Mingorance Murcia

03

PLANPOLS

N

AutoCAD SHX Text
ALC<600 mm.

AutoCAD SHX Text
S=15,60 m2

AutoCAD SHX Text
ALC=1170 mm.

AutoCAD SHX Text
S=73,00 m2

AutoCAD SHX Text
ALC<600 mm.

AutoCAD SHX Text
S=14,75 m2

AutoCAD SHX Text
0,0

AutoCAD SHX Text
+2,92

AutoCAD SHX Text
+1,10

AutoCAD SHX Text
+0,80

AutoCAD SHX Text
ALC=1100 mm S=40,2 m²

AutoCAD SHX Text
ALC<600 mm S=5,6 m²

AutoCAD SHX Text
ALC<600 mm S=5,6 m²

AutoCAD SHX Text
ALC=1770 mm S=10,2 m²

AutoCAD SHX Text
ALC<600 mm S=5,6 m²
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22. FITXES TÈCNIQUES DELS APARELLS A INSTAL·LAR



ACTIVIDADES

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES: 7,46 x 7,37 x 2,92 m

SUPERFICIE DE JUEGO: 11,46 x 10,50 m

Accesibilidad:
Motriz

Sensorial

Mental

JL-01-EST-008

ESTRUCTURA NAIROBI TROPIC 

C. Pedret, 1  · 17007 GIRONA

T +34 972 17 00 13
M +34 609 37 73 55

@parks3000



INSTALACIÓN

7,46 x 7,37 x 2,94 m

780 kg / 128 kg

10 h / 3 operarios

De 0 a 10 años

20 usuarios

IMÁGENES

NORMA Y CERTIFICADOS:

JL-01-EST-008

ESTRUCTURA NAIROBI TROPIC 

C. Pedret, 1  · 17007 GIRONA

T +34 972 17 00 13
M +34 609 37 73 55

@parks3000



ACTIVIDADES

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES: 23,56 x 2,245 x 3,38 m

SUPERFICIE DE JUEGO: 26,45 x 5,20 m

COMPONENTES:

Estructura General : estacion inicio, Plataforma de desnivel, estacion llegada, cable de deslizamiento con
frenos y asiento de suspension.

Accesibilidad:
Motriz

Sensorial

Mental

JL-01-TIR-002

TIROLINA XARE 

C. Pedret, 1  · 17007 GIRONA

T +34 972 17 00 13
M +34 609 37 73 55

@parks3000



INSTALACIÓN

4,50 x 0,40 x 0,30 m

376 kg / 62 kg

8 h / 3 operarios

De 5 a 15 años

1 usuarios

IMÁGENES

NORMA Y CERTIFICADOS:

C. Pedret, 1  · 17007 GIRONA

T +34 972 17 00 13
M +34 609 37 73 55

@parks3000

JL-01-TIR-002

TIROLINA XARE 



REFERENCIA Y 

FOTOGRAFÍA 
DESCRIPCIÓN NORMATIVA 

CBFDG 

 

Canasta de básquet fija de doble 

platina con salida de 1.65m. 

Tubo principal redondo de 102mm. 

y de 2mm de grosor. 

Reforzada en la base y en la unión 

de los tubos. 

Estructura galvanizada en caliente. 

Tablero en fibra de vidrio de 

1800x1050x20mm, aro 

reglamentario de 12 ganchos y red 

de nylon. 

Anclaje independiente de la 

canasta en el que el mástil va 

fijado mediante tornillos. 

Tornillos de la base protegidos con 

tapones. 

Cumple la 

normativa UNE-

EN 1270:2006. 
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23. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT



 ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT   
I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 
 
 

1/10 

 

 
 
 
Dades de l'obra 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Superfície afectada: 400 m2 aproximadament  

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:  Miquel Mingorance Murcia 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Miquel Mingorance Murcia 

Promotor:  Ajuntament de Guixers

 

 
Característiques del terreny: Desconegudes i innecessaries per al tipus d'obra que estem tractant. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Edificis d'ús públic.  

Instal.lacions de serveis públics: Afectació especificada en la memòria i planols d'obra.  

Ubicació de vials: No hi ha cap afectació a vials.

Tipus d'obra:  Millora i dinamització d'espais naturals amb instal·lacions de jocs i 
aparcaments.
 
Emplaçament: Espais municipals del nucli de Valls i de l'entorn de l'església de Sant 
Serni del Grau.
 

Topografia: El projecte es desenvolupa a l'exterior d'edificacions sense suposar cap risc important.
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

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

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

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

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

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

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

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

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 

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

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

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

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

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
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- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 

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

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

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

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

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

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 
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A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

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

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

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

3.02. Treballs previs 

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

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
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3.04. Moviments de terres i excavacions 

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

 
3.05. Fonaments 

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

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
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- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre-esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 

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

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

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

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

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

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
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5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

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

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

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

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
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- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 
5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar 

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

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

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

 
6. Primers auxilis 

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

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 

 

 

 

 

 

Miquel Mingorance Murica 

Arquitecte 



Projecte tècnic per a la millora i dinamització del nucli de Valls i
de l’entorn de l’església de Sant Serni del Grau.

Ajuntament de Guixers 31

24. CONTROL DE QUALITAT



CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 

DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS. 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 

 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

1.-  Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin 

en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 

emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que 

s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris 

d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 

2.-  Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 

normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 

toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 

d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 

3.-  Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 

prestacions finals de l’edifici. 

 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 

tipus de controls, que són els següents: 

 

A) Pels materials. 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 

sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 

documents: 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

- Certificat de garantia del fabricant 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 



A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 

reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 

per la DF. 

 

 

B) Unitats d’obra. 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 

l’adequació i conformitat amb el projecte. 

 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 

aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació 

aplicable.  

 

 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 

amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 

375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 

controls a realitzar. 

 

 



LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

 

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 

- Excavació: 

- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 

- Gestió de l’aigua: 

- Control del nivell freàtic. 

- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 

- Millora o reforç del terreny: 

- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 

- Ancoratges al terreny: 

- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 

 

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 

 

2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 

- Estudi geotècnic. 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 

d’agressivitat potencial. 

- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 

DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 

- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 

Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 

 

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 

 

3.1 CONTROL DE MATERIALS 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els 

Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 



- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Modalitat 1: Control estadístic 

- Modalitat 2: Control al 100 % 

- Modalitat 3: Control indirecte 

- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 

72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 

 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

 

Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives amb DOR. 

- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 

- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 

- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 

- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 

 

Altres controls: 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 

- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 



- Control dels equips de tesat. 

- Control dels productes d’injecció. 

 

 

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 

Nivells del control de l’execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 

- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 

- Sistema de qualitat propi del constructor. 

- Existència de control extern. 

- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

ixació de toleràncies d’execució. 

Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 

- Control d’execució de la injecció. 

- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 

 

 

4. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE MURS I SOSTRES PREFABRICATS  

 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 

Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Certificat de qualitat de l’estructura metàl·lica del sistema “steel framing”. 

- Documentació justificativa del control de qualitat intern realitzat a fàbrica de tots els 

materials emprats en el procés de fabricació del panell. 

- Justificació de la compatibilitat entre materials constituents del panell prefabricat 

(biguetes i muntants d’acer, formigó lleuger, aïllaments i revestiments) mitjançant assajos 

previs. 



 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 

- Control de les condicions de transport i magatzematge 

- Acreditació del fabricant del model d’utilitat de la secció del panell emprat tant per a 

murs com per a forjats. 

- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides del sistema. 

- Certificat de qualitat dels cargols de fixació 

 

Control de qualitat de muntatge i execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control d’unions mecàniques entre panells prefabricats.  

- Control del segellat de juntes 

 

Control de qualitat de l’obra acabada 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de plomades, nivells i replanteig 

- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 

 

5. TANCAMENTS I PARTICIONS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 

- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 

- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 

- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 



- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 

 

6. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant 

de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 

Incendio”. 

 

Subministra i recepció de productes: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull 

en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels 

productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats 

de reacció i de resistència front al foc. 

 

Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 

com la seva ubicació i muntatge. 

 

 

7. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  

Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  

- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 

exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 

dimensionals i la seva densitat aparent. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 

- L’element haurà d’anar protegit.  



- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 

- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 

 

8. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

 

Subministrament  i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 

- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 

 

9. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

 

- El projecte defineix i justifica la solució plantejada en pro de l’eficiència energètica de 

l’habitatge equiparable a una casa passiva amb bomba de calor aerotèrmica i 

ventilació forçada de doble flux. 

 

Subministra i recepció de productes: 

 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 

- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 

- Muntatge de conductes de ventilació segons especificacions. Justificació de control 

d’instal·lació intern realitzat a fàbrica. Traçat de conductes, proves i assajos. 

- Característiques i muntatge de la bomba de calor. Replanteig i ubicació de màquines: 

unitat interior i exterior. 



- Característiques i muntatge del recuperador de calor. 

- Característiques i muntatge de la bateria d’aigua. 

- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 

menys, en 4 hores. 

- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 

fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

- Prova de xarxa de desguàs. 

- Proves de funcionament elèctric. 

- Connexió a quadres elèctrics. 

 

 

10. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 

- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. Justificació de 

control d’instal·lació intern realitzat a fàbrica. Traçat de canonades, proves i assajos. 

- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 

variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 

variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 

b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 

c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 

d) Mesura de temperatures a la xarxa. 

e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 

- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 



- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 

 

11. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- Comprovació de vàlvules de desguàs. 

- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 

- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 

- Comprovació del pendent dels canals. 

- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 

- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 

- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

- Prova estanqueïtat parcial. 

- Prova d’estanquitat total. 

- Prova amb aigua. 

- Prova amb aire. 

- Prova amb fum.  

 

 

12. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 



- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 

- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 

- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 

- Prova de mesura d’aire. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 

 

 

13. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 

Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en fàbrica i obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Justificació de control d’instal·lació intern realitzat a fàbrica. Traçat i muntatges de línies 

repartidores, ubicació de caixes, secció del cable. Proves i assajos. 

- Comprovació de  la situació de punts i mecanismes. 

- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model, 

potència). 

- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 

- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 

- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. Dimensions 

- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 

- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

- Comprovació d’automàtics. 

- Encès de l’enllumenat. 

- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 



JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de 
Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 
publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 
(DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 
(DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els 
especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte 
consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més 
estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de 
ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions 
contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar 
coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els 
components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-
los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en 
funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves 
encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 
(indicar) ........ dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet 
a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal 
d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les 
obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 
paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar 
de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment 
del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas 
d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits 
exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva 
activitat. 
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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. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les 
seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la 
mida a escala. 
 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de 
la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final 
d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 
R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, 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 subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
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e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons 
les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  
donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons 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. 
 
 
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 seràn 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 respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en 
el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre 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) 
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Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el 
cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de 
Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a 
la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a 
mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no 
es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment 
exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost 
en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les 
ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament 
podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà 
cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a 
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es 
puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
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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 señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor 
l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament 
dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a 
la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes 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. 
 
Prórroga 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. 



 
5 

 
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'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a 
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars 
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 
l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o 
que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte 
de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris 
per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin 
seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte 
en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una 
llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de 
l'Obra. 
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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 tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per 
altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho 
la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin 
perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explicitament 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'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a 
la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la 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. 
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Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'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. 
 
Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les 
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 
correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment 
puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 



 
8 

Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci 
de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu 
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta 
de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet 
per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas 
que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, 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.) 
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Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat 
en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en 
el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més 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 
 
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. 
 
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. 
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Epígraf 4: Obres per administració 
 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que 
pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de 
la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que 
reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, 
per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per 
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els 
documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats 
materials en l'obra. 
b) Les 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. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la 
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat 
el contrari contractualment. 
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Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres 
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant 
l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les 
normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi 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. 
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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. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides 
més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions 
més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a 
criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués 
construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 
aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts 
dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el 
cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà 
al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que 
anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver 
estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total 
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les 
quals es verificaran els pagaments. 
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Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al 
seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat 
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions 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. 
 
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. 
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Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, 
el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es 
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que 
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se 
tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint 
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi 
materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, 
en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les 
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò 
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 

 

signat: L'Arquitecte 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA

 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de 
les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que 
donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
A Guixers, gener de 2020
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