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1.‐ MEMORIA
1.1‐ Objecte del projecte
L’objecte del present projecte és la definició de les actuacions a realitzar per la construcció
de dues pistes de pàdel a emplaçar al Carrer Dr. Durany s/n del municipi de La Pobla de
Segur (Lleida).
1.2‐ Promotor
El promotor de la construcció de les pistes de pàdel que es descriuen en el present
projecte és l’Ajuntament de La Pobla de Segur, amb NIF P‐2521300J, adreça a l’Avinguda
Verdaguer 35 del municipi de La Pobla de Segur, i representat pel seu Alcalde, Sr. Marc
Baró Bernaduca, amb DNI 43731927‐A.
1.3‐Autor del projecte
L’autor del present projecte és l’Enginyer Tècnic Industrial Sr. Joan Corominas Alfaras, amb
DNI 46760677‐K i col∙legiat 19.802 del Col∙legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona,
actuant com a Enginyer Municipal dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La Pobla de
Segur.
1.4‐Emplaçament de l’obra
Les dues pistes de pàdel estaran emplaçades en la part no edificada de la parcel∙la de
titularitat municipal amb referència cadastral 2100201CG3820S0001DK, sent aquesta de
classe urbana, amb superfície gràfica 3.176 m2 i on, actualment, hi ha construïda l’escola
bressol del municipi segons es observable a la imatge que es mostra a continuació.
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1.5‐Antecedents i Estat Actual
L’obra que es descriurà en el present projecte no disposa d’antecedents.
A l’actualitat, la part no edificada de la parcel∙la citada en l’apartat anterior està en desús i en
l’estat que es mostra en les fotografies següent:
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1.6‐Necessitat de l’actuació
A l’actualitat, el municipi de La Pobla de Segur no disposa de cap equipament que permeti
la pràctica esportiva del Pàdel.
Donada la demanda ciutadana per la pràctica d’aquest esport, juntament amb la voluntat
d’aprofitament de part d’una parcel∙la de titularitat municipal, actualment en desús, per
part del Consistori, aquest últim decideix promoure la construcció de dues pistes de Pàdel
segons es descriurà en el present projecte.
1.7‐Descripció de les actuacions
Segons el citat en l’apartat anterior i segons és observable als plànols del present projecte,
les dues pistes de pàdel a construir compliran amb les especificacions de les Federacions
internacional, espanyola i catalana de Pàdel i del circuit World Padel Tour.
Com es detallarà a l’apartat de característiques constructives del present projecte, les
pistes estaran fixades a una base de formigó armat i estaran bàsicament conformades per
una estructura d’acer galvanitzat d’alta resistència a la corrosió atmosfèrica i per vidres
trempats homologats.
La superfície de la pista serà de gespa artificial apta per la pràctica esportiva del pàdel i
disposarà d’il∙luminació artificial que, com a mínim, proporcionarà els nivells d’il∙luminació
i uniformitat indicats al document federatiu “Reglament de joc del Pàdel”.
També serà de l’àmbit d’actuació del present projecte el nou subministrament d’energia
elèctrica a les pistes, així com les actuacions per l’evacuació de l’aigua de pluja que pugui
acumular‐se dintre del seu perímetre.

1.7.1‐Moviment de terres
Previ acondicionament del terreny, es realitzarà l’excavació de la caixa de paviment per a
sanejar la subbase de les pistes i, un cop anivellada, es compactarà al 95% Proctor
Modificat.
Es preveu un cubicatge de terres d’excavació de 275m3.

Projecte bàsic i executiu per la construcció de dues pistes de pàdel al Carrer Doctor Durany s/n de
La Pobla de Segur (Lleida).

AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE SEGUR

1.7.2‐Base de les pistes
Es disposarà una solera de formigó armat, de forma essencialment rectangular i de
superfície 610 m2. En aquesta superfície hi estaran compreses les dues pistes de pàdel així
com un recorregut perimetral per tres dels quatre costats de les mateixes, d’amplada 1,50
m, i un recorregut entre pistes d’amplada 2,00m.
Segons es detalla als plànols del present projecte, la solera de formigó es construirà en
terreny natural compactat sobre el que es disposarà una base de tot‐u artificial de gruix 25
cm. El formigó per la formació de la solera, de gruix de 16cm, tindrà una resistència
característica mínima de 25MPa (Tipus C25/C30 o HA‐25) havent d’ésser la seva armadura
de repartiment bidireccional i de tipus #Ø6c/20.
Es preveuran respectives pendents del 0,8% en sentit lateral per cadascuna de les dues
pistes amb l’objecte d’evacuació d’aigües pluvials.
Com a mesura preventiva, es realitzarà la instal∙lació d’un element geotèxtil
d’impermeabilització entre el terreny i la base de tot‐u.
La fonamentació de les estructures metàl∙liques que conformen les pistes consistirà en
respectius cèrcols perimetrals de formigó HA‐25 de secció 40x40cm i armat 4Ø12mm amb
estreps Ø6mm a intervals de 30cm.

1.7.3‐ Estructura i tancaments de les pistes
Segons es detalla als plànols del present projecte, l’estructura de tancament de les pistes
estarà formada per pilars, ancoratges, panells mallats i vidres.
Els pilars que conformen l’estructura de les pistes seran perfils tubulars estructurals, de
mesures segons es detalla als plànols del present projecte, galvanitzats en calent i pintats
al forn amb polièster.
Els panells mallats consistiran en marcs de perfil tubular i mallat electrosoldat, galvanitzats
en calent i pintats al forn amb polièster.
Els vidres seran trempats i aptes per usos estructurals, incolors, de gruix mínim 10mm i
mecanitzats per la seva subjecció als corresponents pilars. També es preveurà una cinta de
cautxú adhesiva per aïllar els vidres de l’estructura metàl∙lica a efectes de proporcionar
estanqueïtat i amortiment d’impactes i vibracions.
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Segons és observable als plànols del present projecte, es preveurà un accés de doble porta
per pista, disposada al seu centre de forma simètrica.

1.7.4‐ Paviment de les pistes
El paviment de les pistes serà de gespa artificial de color verd, amb línies de color blanc, i
haurà de complir amb els requisits de l’Informe UNE 41958 IN.

1.7.5‐ Instal∙lació elèctrica
La instal∙lació elèctrica de les pistes de pàdel tindrà com objecte proporcionar una
il∙luminació i uniformitat adequades al terreny de joc, segons indica el document federatiu
“Reglament de joc del Pàdel”. En aquest sentit, i com és observable als plànols del present
projecte, hi haurà quatre pilars per pista que disposaran de respectives lluminàries
instal∙lades al seu extrem superior.
De forma prèvia a efectuar els treballs de base i fonamentació de les pistes, s’executaran
les instal∙lacions de canalització de conductors elèctrics així com la instal∙lació dels
elèctrodes que hagin de constituir la pressa de terra de la instal∙lació.
Es preveurà la instal∙lació d’un quadre elèctric de comandament que comprendrà els
elements de protecció i control de la instal∙lació. En aquest quadre també s’hi instal∙larà
una pressa de corrent tipus Schuko per donar servei al manteniment de les pistes així com
l’alimentació als equips electrònics de control d’accés a les pistes.
Totes les instal∙lacions elèctriques s’executaran conforme les disposicions aplicables del
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

1.8‐ Duració de l’obra
La duració prevista de les obres que es descriuen en el present projecte és de DOS MESOS.
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1.9‐Normativa d’aplicació
‐ Reial Decret 314/2006, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
‐ Reial Decret 842/2002, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les
seves Instruccions Tècniques Complementàries.
‐ Normes Tècniques Particulars ENDESA – Catalunya.
‐ Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.
‐ Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en obres de construcció.
‐ Reglament de joc del Pàdel aprovat per les federacions internacional, espanyola i
catalana de pàdel.
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2.‐ PLEC DE CONDICIONS
2.1‐ Disposicions generals
Art. 1
El present plec té per objecte regular les prescripcions tècniques dels treballs a desenvolupar
així com enumerar les matèries que han de ser objecte d'estudi, definir les condicions,
directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base a la realització dels treballs
descrits per tal d’executar les obres per a la construcció de dues pistes de pàdel al Carrer Dr.
Durany s/n del municipi de La Pobla de Segur.
Art. 2
L'objecte del contracte és la construcció de dues pistes de pàdel emplaçades en la part no
edificada de la parcel∙la de titularitat municipal amb referència cadastral
2100201CG3820S0001DK, sent aquesta de classe urbana, amb superfície gràfica 3.176 m2 i on,
actualment, hi ha construïda l’escola bressol del municipi.
Art. 3
En la documentació tècnica referent als elements que conformen la pista de pàdel, caldrà que
el licitador inclogui de manera detallada el compliment de les normes UNE, EN i DIN dels
diferents elements.
L'encàrrec compren tots els treballs previs així com I'elaboració de tota la documentació
necessària que possibiliti la total execució de les obres a executar i, en qualsevol cas, s'ajustarà
al que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’execució dels treballs haurà de complir amb les determinacions que estableix el Reglament
de joc de pàdel, aprovades per la Federació Catalana de Pàdel, i aprovades el 30 de juny de
2009.
Art. 4
Les empreses que participin en el procés d'adjudicació de la construcció de les pistes de pàdel
presentaran una proposta d'acord amb les requeriments tècnics i funcionals que s'assenyalen
en aquest document, que haurà d'incloure de manera detallada el compliment de les normes
UNE, EN, DIN, CTE i REBT dels diferents elements de l’obra, detallant en quins casos és
d'aplicació cada normativa.

Projecte bàsic i executiu per la construcció de dues pistes de pàdel al Carrer Doctor Durany s/n de
La Pobla de Segur (Lleida).

AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE SEGUR

2.2‐ Disposicions específiques
Art. 5
L'empresa adjudicatària de la construcció de les dues pistes de pàdel es comprometrà, en
qualsevol cas, a aportar les solucions tècniques necessàries per al correcte funcionament de
les pistes d'acord amb els requeriments funcionals que s'assenyalen a continuació:
Pistes de pàdel
a) Dues pistes de pàdel de 10x20 metres cadascuna (mesures interiors), amb tolerància de
0,5%.
b) El rectangle de 10x20 metres estarà dividit per la meitat per una xarxa. A ambdós costats,
paral∙leles a la xarxa i a una distància de 6,95 metres, hi haurà les línies de servei.
c) L'àrea entre la xarxa i les línies de servei està dividida per la meitat per una línia
perpendicular a aquestes línies (línia central de servei), que dividirà aquesta àrea en dues
zones iguals. La línia central de servei es perllongarà 20 cm més enllà de la línia de servei.
d) Les dues meitats de camp han de ser completament simètriques pel que fa a superfícies i
traçat de línies.
e) Totes les línies han de tenir una amplada de 5 cm.
f) L'alçada mínima lliure serà de 6 metres en tota la superfície de la pista, sense que hi hagi cap
element que envaeixi I'espai.
Tancaments de les pistes de pàdel:
a) Les pistes estaran tancades en la seva totalitat per fons de 10 metres de longitud interior.
Aquest tancament ha de tenir 4 metres d'alçada total, compost per 3 metres de vidre i un
últim metre de malla metàl∙lica.
b) Les pistes estaran tancades en la seva totalitat per laterals de 20 metres de longitud interior.
Aquest tancament està compost per zones esglaonades de vidre als dos extrems, de 3 metres
d'alçada per 2 metres de lIarg al primer pany i de 2 metres d'alçada per 2 metres de lIarg al
segon pany.
c) Les zones de malla metàl∙lica completaran el tancament fins a 3 metres d'alçada en els 16
metres centrals i fins a 4 metres d'alçada en els 2 metres dels extrems.
e) Cadascuna de les pistes tindrà un accés doble, simètric respecte al centre de la pista i situat
en cadascun dels respectius laterals. Cada buit lliure ha de tenir unes dimensions de 0,82 x 2
metres.
f) Les obertures es tancaran amb portes. Aquestes portes seran amb obertura automatitzada
mitjançant targeta, codi o similar.
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Base:
a) Es disposarà una solera de formigó armat, de forma essencialment rectangular i de
superfície 610 m2.
b) La solera es construirà en terreny natural compactat sobre el que es disposarà una base de
tot‐u artificial de gruix 25 cm.
c) El formigó per la formació de la solera, de gruix de 16cm, tindrà una resistència
característica mínima de 25MPa (Tipus C25/C30 o HA‐25) havent d’ésser la seva armadura de
repartiment bidireccional i de tipus #Ø6c/20.
d) Es preveuran respectives pendents del 0,8% en sentit lateral per cadascuna de les dues
pistes amb l’objecte d’evacuació d’aigües pluvials.
e) Es realitzarà la instal∙lació d’un element geotèxtil d’impermeabilització entre el terreny i la
base de tot‐u.
f) La fonamentació de les estructures metàl∙liques que conformen les pistes consistirà en
respectius cèrcols perimetrals de formigó HA‐25 de secció 40x40cm i armat 4Ø12mm amb
estreps Ø6mm a intervals de 30cm.
g) Les estructures metàl∙liques de les pistes estaran ancorades sobre els respectius cercles
perimetrals citats en el punt anterior.
Estructura:
a) L'estructura perimetral de les pistes de pàdel estarà composta per perfils tubulars d'acer
galvanitzats, amb tractament anticorrosiu i pintats al forn en color a escollir per l’ajuntament.
b) Els muntants horitzontals hauran d'estar aixecats respecte a el paviment un mínim de 5 mm
per permetre l’evacuació de les aigües pluvials.
c) Les unions entre els elements estructurals hauran de ser amb un sistema de caragols
galvanitzats d'alta resistència i protegits amb taps.
d) Els panells estaran formats per malla galvanitzada i electrosoldada rígida, amb una tensió
que permeti el rebot de la pilota.
e) Els punts de soldadura de les malles estaran protegits de forma que no puguin produir talls
o ferides. Els fils d’acer paral∙lels al terra hauran de quedar a l’interior de la pista i els verticals
a l’exterior.
Vidres:
a) Els vidres seran trempats i aptes per usos estructurals, incolors, i amb un gruix mínim de 10
mm.
b) Els vidres estaran mecanitzats per la seva fixació a I'estructura de les pistes.
c) Es preveurà una cinta de cautxú adhesiva per aïllar els vidres de l’estructura metàl∙lica a
efectes de proporcionar estanqueïtat i amortiment d’impactes i vibracions.
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Superfície:
a) La superfície de les pistes serà de gespa artificial de conformitat amb l’Informe UNE 41958
IN “Paviments esportius”.
b) El marcatge del camp de joc haurà de seguir les directrius del Reglament de joc de pàdel
aprovades per la Federació Catalana de pàdel.
Xarxa:
a) La xarxa tindrà una longitud de 10 metres i una alçada de 0,88 metres al centre. Als extrems
s'elevarà fins a un màxim de 0,92 metres (amb una tolerància màxima de 0,005 metres).
b) La xarxa estarà suspesa amb un cable metàl∙lic de diàmetre màxim 0,01 metres, els extrems
de la qual estaran units a dos suports laterals d'una alçada màxima de 1,05 metres, o a
I'estructura que els subjecta i els tensa.
c) El dispositiu de tensió del cable estarà concebut de manera que no es deixi anar
inesperadament i no constitueixi un risc pels jugadors.
d) Les cares exteriors dels suports de la xarxa coincidiran amb els límits laterals de la pista.
Podran ser de secció circular o quadrada, però amb les arestes arrodonides.
e) La xarxa es rematarà amb una banda superior de fons blanc d'una amplada d'entre 5 i 6,3
cm. Un cop plegada, pel seu interior, hi passarà el cable de subjecció de la xarxa.
f) Els fils que compondran la xarxa han de ser fibres sintètiques i I'ample de la malla serà
suficientment reduït per evitar el pas de la pilota.
Instal∙lació elèctrica:
a) La instal∙lació elèctrica de les pistes de Pàdel haurà de complir amb els requisits aplicables
del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves respectives Instruccions Tècniques
complementàries així com amb les NTP de la companyia de subministrament.
b) La instal∙lació elèctrica haurà d’ésser executada per un instal∙lador autoritzat en BT i la seva
legalització i registre al RITSIC serà responsabilitat i a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Il∙luminació:
a) Cada pista de pàdel haurà d'anar equipada amb respectives lluminàries muntades sobre els
pilars estructurals disposats a tal efecte.
b) La instal∙lació d’il∙luminació haurà de garantir un nivell d'il∙luminació (E mit) de, com a
mínim, 200 lux i una uniformitat (Emín/Emit) de 0,5.
e) La il∙luminació haurà de complir amb la norma de la Unió Europea UNEEN 12193
"Il∙luminació d'instal∙lacions esportives".
d) L'alçada mínima mesurada des de terra fins a la part inferior de les lluminàries haurà de ser
de 6,00m.
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2.3‐ Disposicions facultatives
Art. 6.
S’habilitarà un espai a l’obra on el contractista hi tindrà sempre una còpia de tots els
documents del projecte, facilitats per la Direcció Facultativa de l’Obra (DFO), i el "Llibre
d'Ordres".
S’exigirà que s’instal∙lin a l’obra uns vestuaris amb bany per tal que els treballadors que
executin l’obra puguin disposar‐ne.
Art. 7
El contractista, per sí o per mitjà dels seus representants, estarà a l'obra durant la jornada legal
de treball i acompanyarà a la DFO, o al seu representant, en les visites a l'obra, subministrant
les dades que es precisin.
Art. 8
És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i
aspecte de les obres, encara que no estigui expressament determinat als documents del
projecte sempre que, sense separar‐se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la DFO
dins els límits de possibilitats dels pressuposts.
Art. 9.
El contractista tindrà sempre a disposició de la DFO un llibre d'ordres, que servirà per
comunicar les ordres que es cregui oportú donar al contractista perquè adopti les mesures
precises per a resoldre o corregir les possibles deficiències constructives que s’hagin observat
així com totes les que es jutgin indispensables per a que els treballs es duguin a terme d'acord
amb els documents del projecte.
Cada ordre haurà de ser estesa i signada per la DFO i l'assabentat, subscrit amb la firma del
contractista o la del seu encarregat a l'obra. Una còpia de l’ordre quedarà en mans de la DFO.
El fet de que al llibre d’ordres no hi hagin redactades les ordres que ja preceptivament té
l'obligació de complimentar el contractista, d'acord amb l'establert al Plec de Condicions de
l'Edificació, no suposa cap eximent ni atenuació de les responsabilitats inherents al
contractista.
Pel que fa a les normes a tenir en compte en matèria de seguretat i prevenció de riscos
laborals, s’atendrà el contractista i subcontractistes a allò que estableixen la llei 31/1995 de
prevenció de riscos laborals i el seu desplegament en obres de construcció a traves del RD
1627/97 sobre les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
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Art. 10.
El contractista començarà les obres en el termini marcat en el "Plec Particular de Condicions
Diverses" que regeixi a l'obra, desenvolupant‐les en la forma necessària per a que dins dels
períodes parcials en aquell assenyalats quedin executades les obres corresponents, i que
l'execució es porti a terme dins del termini exigit pel contracte.
Obligatòriament, i per escrit, el contractista haurà de notificar a la DFO el començament dels
treballs abans de transcórrer vint‐i‐quatre hores d'aquest començament.
Art. 11.
La DFO podrà canviar l'ordre dels treballs per motius d'ordre tècnic o facultatiu.
Art. 12.
Tots els treballs s'executaran amb estricta fidelitat al projecte que hagi servit de base a la
contracta, a les modificacions del mateix que hagin sigut prèviament aprovades i a les ordres i
instruccions que, sota la seva responsabilitat, entregui la DFO per escrit al contractista.
Art. 13.
El contractista emprarà els materials que compleixin les condicions exigides a la memòria
constructiva, o en el seu cas en el plec de condicions dels materials, i realitzarà els treballs
contractats d'acord amb l'especificat a dit moment. En cas de no quedar definides aquestes, es
tindran en compte o bé les que estableix el plec de condicions de l’ITEC o bé el Plec de
Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura.
Per això, i fins que es produeix la recepció definitiva de l'obra, el contractista és l’únic
responsable de l'execució dels treballs que s’han contractat i de les manques i defectes que en
aquests hi puguin existir, per la seva mala execució o per la deficiència en la qualitat dels
materials emprats, sens perjudici de que la DFO no l'hagi assabentat del particular.
En conseqüència, en cas de que la DFO detecti vicis constructius, defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o instal∙lacions no reuneixin les condicions
preceptuades, aquesta podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades,
reconstruïdes o substituïdes d'acord amb el contractat, a expenses de la contracta.
Art. 14.
Si la DFO tingués fonamentades raons per creure en l'existència de vicis amagats de
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la
recepció definitiva, els enderrocaments que cregui necessaris per a reconèixer els treballs que
suposi defectuosos, i que seran a càrrec de la contracta.
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Art. 15.
No es permetrà la col∙locació de materials i equips sense que abans siguin examinats i
acceptats per la DFO, en els termes que s’estableixen en l’article 8. A tal efecte el contractista,
presentarà les mostres i models necessaris.
Art. 16.
Quan els materials o instal∙lacions no siguin de la qualitat requerida o no compleixin les
condicions establertes, la DFO donarà ordre al contractista per a que els substitueixi per uns
altres que s'ajustin a les condicions de l’article 8 d’aquest plec o, mancant aquestes, a les
ordres de la DFO.
Art. 17.
Per procedir a la recepció provisional de les obres, serà necessària l'assistència del propietari o
de la seva representació autoritzada, la de la DFO, i la del contractista o del seu representant.
Del resultat de la recepció, s’estendrà una acta per triplicat, signada pels tres assistents legals
indicats. Si les obres es troben en bon estat i han estat executades atenent‐se a les condicions
establertes, es consideraran rebudes provisionalment, iniciant‐se en aquesta data el termini de
garantia assenyalat als plecs de condicions particulars, vigents a l'obra. Mancant aquell, es
considerarà un terme de tres mesos.
Quan les obres no es trobin en condicions de recepció, es farà constar a l'acta i s'especificaran
en aquesta les precises i detallades instruccions que la DFO ha d'assenyalar al contractista per
adobar els defectes observats, fixant‐li un termini per reparar‐los, expirat el qual, s'efectuarà
un reconeixement en idèntiques condicions a fi de procedir novament a la recepció provisional
de l'obra.
Si el contractista no compleix, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança,
quedant a criteri de la propietat la concessió d’un nou i improrrogable termini.
Art. 18.
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà a la seva certificació definitiva per part de la
DFO, amb assistència del contractista o, en el seu cas, del seu representant legal.
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Art. 19.
Acabat el termini de garantia es procedirà a la recepció definitiva amb les mateixes formalitats
que s'assenyalen per a la provisional; si es trobessin les obres en perfecte estat d'ús i
conservació es donaran per rebudes definitivament i quedarà el contractista alliberat de tota
responsabilitat legal derivada de la possible existència de vicis ocults. En cas contrari, es
procedirà de la mateixa manera que la preceptuada per a la recepció provisional, sense que el
contractista tingui dret a rebre cap quantitat en concepte d'ampliació del termini de garantia, i
essent obligació seva, de fer‐se càrrec de les despeses de conservació fins que l'obra hagi estat
recepcionada definitivament.
Art. 20.
A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció Facultativa de l’Obra,
expressades als articles precedents, és missió específica seva la direcció i vigilància dels treballs
que a l'obra es realitzin, bé per ell o per mitjà dels seus representants tècnics, això amb
autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, entenent també tot allò no previst
específicament al "Plec de Condicions de l'Edificació" sobre les persones i coses situades a
l'obra i en relació amb els treballs que per a l'execució dels edificis o obres annexes es portin a
terme.

2.4‐ Disposicions econòmiques
Art. 21.
El contractista ha de rebre l'import de tots els treballs executats sempre que s'hagin realitzat
d'acord amb el Projecte i Condicions generals i particulars que regeixin la construcció
projectada i contractada, i en tot cas d’acord amb el PCAP.
Art. 22.
A cada un dels períodes o dates que es fixin al contracte o als plecs de condicions particulars
que regeixin a l'obra, la DFO podrà realitzar una certificació de les obres executades durant els
termes prevists. L'executat pel contractista a les condicions preestablertes es valorarà aplicant
el resultat de la mesura general cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent
per a cada unitat d'obra, pels preus assenyalats al pressupost per a cada una d'elles, atenent‐
se a l'establert a l’article 8 d’aquest plec respecte a millores o substitucions.
Art. 23.
Els pagaments s'efectuaran pel propietari en els termes prèviament establerts i el seu import
correspondrà al de les certificacions d'obra expedides per la DFO.
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2.5‐ Disposicions legals
Art. 24.
El contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes al
contracte i als documents que composen el projecte. En conseqüència, vindrà obligat a
l'enderrocament i reconstrucció de tot allò mal executat, sense perjudici de que la DFO hagi
examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que hagin sigut pagades les
liquidacions parcials.
Art. 25.
Si la DFO té fonamentades raons per sospitar de l'existència de vicis amagats a l'obra o obres
executades, ordenarà en qualsevol temps, abans de la rebuda definitiva, l'enderrocament de
les que sigui necessari, per a reconèixer les que suposi defectuoses.
Art. 26.
El contractista està obligat a adoptar les mesures de seguretat que les disposicions vigents
preceptuen, per evitar, en tant que sigui possible, accidents als treballadors o als vianants en
tot allò que estableixen la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el seu desplegament en
obres de construcció a traves del RD 1627/97 sobre les condicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció.
Art. 27.
El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'un altre origen, que s'ha de fer en
el temps d'execució de les obres, per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen,
aniran a càrrec de la contracta, sempre que en les condicions particulars del projecte no
s'estipuli el contrari.

2.6‐ Disposicions d’execució d’obra
Art 28.
Obligacions del contractista
El Contractista designarà el seu «Delegat d'obra», en les condicions que determinen les
clàusules 5 i 6 del «Plec de Clàusules Administratives Generals», per a la contractació d'obres
de l'Estat.
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En relació a «l'oficina d'obra» i «Llibre d'ordres», hom es regirà pel que disposen les clàusules
7, 8 i 9 de l'esmentat «Plec de Clàusules Administratives Generals». El Contractista està obligat
a dedicar a les obres el personal tècnic a què es va comprometre en la licitació. El personal del
Contractista col∙laborarà amb el Director i la Direcció, per al normal compliment de les seves
funcions.
Obligació general del Constructor.‐ El Constructor queda obligat a realitzar tot el que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres encara que no estigui explícitament expressat
en el Plec de Condicions o en els plànols.
Els materials s'aprovaran en acord amb la Direcció, facilitant‐se la seva inspecció i, en el seu
cas, la presa de mostres o anàlisis.
El Contractista estarà obligat a retirar de l'obra els materials rebutjats, no admetent‐se cap
reclamació al respecte.
L'empresa Constructora repararà els desperfectes tècnics que sorgeixin a l'obra, a càrrec seu o
a retenció del valor, per mala execució a judici de la Direcció Facultativa, i en el termini que fixi
la Direcció Tècnica. Si no s'efectués així, aquesta apressarà en segon termini i, de complir‐se
aquest, serà motiu de rescissió de contracte, amb responsabilitat pels perjudicis causats. Els
defectes es repararan, inclús quan ja haguessin estat incloses en les unitat d'obra en
certificacions abonades.
El Contractista no està autoritzat a realitzar cap treball per administració si no es, prèviament,
autoritzat per la Direcció Tècnica o per la Propietat. Per a la valoració d’aquest treball es
començarà pels preus del contracte.
Art 29.
Replanteig de les obres
El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcte
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar,
també sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a
l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris
per a aquest treballs, seran a càrrec del Contractista.
Art 30
Obres provisionals
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i
accessos provisionals que es derivin del desviament que imposin les obres en relació amb el
tràfic general i amb els accessos dels edificis, d’acord amb el que es defineix en el Projecte o en
les instruccions que doni la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comportin les
esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si
fossin obres definitives.
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Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades, que per tal motiu
figurin en el Pressupost, o, en cas que no hi figurin, valorats als preus del Contracte.
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les
obres, a judici de la direcció, o es fessin per facilitar o accelerar l'execució de les obres a
conveniència del Contractista, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujadors, ponts provisionals,
etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, o per al transport de materials a l’obra, o
per a accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de
circulació.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del
Contractista. El Contractista es farà càrrec del desmantellament de totes les instal∙lacions
provisionals quan finalitzi l'obra.
En les instal∙lacions elèctriques per a elements auxiliars, com grues, maquinària, formigoneres,
etc. es disposarà d’instal∙lacions provisionals en les condicions que estableix el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.
Art 31
Desviament de serveis
Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant‐se en els plànols i dades de que es
disposi, o mitjançant la visita sobre el terreny als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i
replantejar sobre el terreny els serveis i instal∙lacions afectades per l'obra, considerar la millor
manera d'executar els treballs per a no afectar‐los i assenyalar aquells que, en últim cas,
consideri necessari de modificar.
Si el Director de les obres dóna la conformitat, el Contractista sol∙licitarà de l'Empresa o
Organisme corresponent, la modificació de les instal∙lacions que calgui. Aquestes operacions
es pagaran mitjançant factura.
Si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades sol∙liciten la col∙laboració del
Contractista, aquest els haurà de donar l'ajut necessari.
Art 32
Abocadors
La localització d'abocadors així com les despeses que es derivin de la seva utilització seran a
càrrec del Contractista.
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en el preu unitari, ni
l'omissió, de l'operació de transport a l'abocador, seran causa suficient per al∙legar modificació
del preu unitari o al∙legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de
transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou
aquest transport.
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Els diferents tipus de materials que calgui eliminar no seran motiu de sobrepreu, per
considerar‐se inclosos en els preus unitaris del Contracte.
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut
de l'excavació, explanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar‐se per a terraplens, rebliments, etc
i la Direcció de l'obra rebutja l'esmentat material a abocadors, el Contractista no tindrà dret a
cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del
contracte per haver d'emprar material procedent de préstecs.
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de parcel∙les amb la
condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses
d'aquesta estesa i compactació seran a càrrec del Contractista, per considerar‐se incloses als
preus unitaris.
Art. 33
Conservació
S'entén per conservació de les obres, els treballs de vigilància, neteja, acabats, manteniment,
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat
de funcionament. L'esmentada conservació s'entén a totes les obres executades sota el mateix
contracte.
El present article serà d'aplicació a totes les fases de l'obra, des de la preparació del terreny
fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a càrrec
del Contractista.
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves
proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les
assegurances que siguin convenients. Es tindrà especialment en compte les assegurances
contra incendis i actes de vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses
en el concepte de vigilància a compte del Contractista.
Art. 34
Mesures d’ordre i seguretat
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona
marxa dels treballs.
En tot cas, el Contractista serà l'únic i exclusiu responsable durant l'execució de les obres de
tots els accidents o perjudicis que experimenti el seu personal, o que s'ocasionin a alguna altra
persona o Entitat. En conseqüència el Constractista assumirà totes les responsabilitats annexes
al compliment de la llei sobre accident de treball, de 30 de gener de 1900 i les disposicions
posteriors. Serà obligació del constructor la contractació de l'assegurança contra risc per
incapacitat permanent o mort dels seus obrers, amb la «Caja Nacional de Seguros de
Accidentes de Trabajo», reformada per Decret del «Ministerio de Trabajo», del dia 18 de juny
de 1942.
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Art. 35
Enderrocs
Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que
obstaculitzin la construcció d'una obra o que calgui fer desaparèixer per acabar‐ne l'execució.
La seva execució inclou les operacions següents:
‐ Enderroc o excavació dels materials.
‐ Retirada dels materials resultants a abocadors, o utilització o emmagatzematge definitiu.
Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries per obtenir les
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes
operacions i a les estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà
i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d’emmagatzematge
i forma de transport, tot això amb el vistiplau de la Direcció Facultativa de l'obra.
Les obres d'enderroc no seran objecte d'amidament, i s'abonaran com a partida alçada
d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà els costos d'enderroc, la neteja, la càrrega i
transport a l'abocador, o a l'indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs,
materials i operacions necessàries per deixar el solar i el seu entorn immediat, lliure de tot
element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres.
La partida d'abonament íntegre inclou la possible existència de fonaments enterrats, així com
els increments de cost de la fonamentació de l'obra, motivats per l'existència d'elements
enterrats de qualsevol classe. S'entén que el Contractista, en fer l'oferta econòmica, les haurà
valorat, encara que no consti específicament en cap document de projecte. Queden excloses
d’aquest criteri les línies elèctriques o telefòniques, aèries o enterrades.
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderroc que la Direcció
consideri d’algun valor o de possible utilitat, en el lloc que aquesta determini.
Si durant l'enderroc fos necessària la reconstrucció d'alguna fàbrica que s’hagués enderrocat,
l'execució de les obres es farà de manera que quedi d'igual textura i qualitat que la primitiva.
Aquestes reposicions s'abonaran sempre que no siguin conseqüència d'error imputable,
segons la Direcció, al Contractista com si es tractés de nova construcció. Si són imputables a
errors del Contractista, aquest les refarà al seu exclusiu càrrec.
Art. 36
Interpretació de documents
La interpretació tècnica dels documents del projecte correspon a la Direcció. El Contractista
està obligat a consultar qualsevol dubte o contradicció que trobi en el projecte en qualsevol
moment de l'execució. Qualsevol partida que, a judici de la Direcció, no respongui a la seva
interpretació del projecte i sigui executat sense consulta prèvia, serà enderrocada i refeta, a
càrrec del Contractista.
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Art. 37
Mostres i assaigs
El Contractista presentarà, per a l'aprovació de la Direcció, les mostres de materials i equips a
utilitzar, segons s'estipula en aquest plec de condicions, així com d'altres mostres necessàries,
estiguin o no específicament esmentades en el plec. Un cop aprovades les mostres, els
materials utilitzats a l'obra s'hi hauran d'ajustar, i el Contractista no podrà canviar‐los sense
prèvia autorització per escrit de la Direcció.
De cada partida, el Contractista confeccionarà mostres, especialment provetes de formigó per
analitzar la seva resistència periòdicament i d'acord amb les indicacions de la Direcció. El cost
dels assaig de formigons i acers serà a càrrec de l'empresa.
La Direcció podrà requerir del Contractista els mitjans necessaris per realitzar les proves de
resistència i assaig de materials de l'obra, sense que això representi cap despesa addicional.
Art. 38
Responsabilitats
Les obres s'executaran, en quant al seu cost, terminis d'execució i art de la construcció, a risc i
ventura del Contractista, sense que aquest tingui, per tant, dret a indemnització per causa de
pèrdua, avaria o perjudicis.
El Contractista serà responsable en cas d'incendi, robatori, dany causat per efectes
atmosfèrics, inundacions, etc.., cobrint‐se mitjançant respectives assegurances de risc. En
aquest paràgraf estan inclosos els materials i béns subministrats pel propietari.
El Contractista assumirà en tot cas les següents responsabilitats:
A) Per danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les obres, del seu
personal o dels vehicles, utillatge i materials que s'utilitzin.
B) Per incompliment de les obligacions laborals, accidents de treball, incompliment de les lleis
socials i molt especialment del Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball, en quant al
personal utilitzat directe o indirectament per a l'execució d'aquesta obra.
C) De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d'aquests i de la correcte
operació dels mètodes de treball.
D) Davant de les respectives autoritats de l'Estat, Comunitat, Província o Municipi o d'altres
organismes, per incompliment de les disposicions d'aquests.
Art. 39
Criteris generals d’amidament i abonament
Com a norma general es mesurarà sobre l'obra realment executada amb els mateixos criteris
aplicats a l'Estat d'Amidaments del Projecte sense considerar els excessos deguts a
circumstàncies previsibles o errors, que segons la Direcció siguin imputables al Contractista.
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Els preus unitaris inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document
contractual, els següents conceptes: subministrament (Inclosos drets de patent, cànon
d'extracció, etc.) transport, emmagatzematge, manipulació i utilització de tots els materials
usats en l'execució de la corresponent unitat o partida d'obra; les despeses de mà d'obra,
maquinària, mitjans auxiliars, farratges, instal∙lacions, etc.; les despeses de tot tipus
d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els
costos indirectes.
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que
figura en els articles del Plec, de l'estat d'amidament i del quadre de preus, no es exhaustiva,
sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra, per
això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en
la seva totalitat, formen part de la unitat, i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu
unitari corresponent.
Art. 40
Subcontractista
El Contractista necessitarà autorització prèvia de la Direcció Facultativa per efectuar la
subcontractació de qualsevol part de l'obra.
Així mateix, la Direcció Facultativa podrà recusar als subcontractistes que al seu judici no
semblin idonis per executar la part de l'obra per a la qual varen ésser proposats per el
Contractista.
L'adjudicació a subcontractistes es realitzarà sempre amb subjecció al Pla de Treball. El
Contractista serà el responsable de l'omissió de les condicions esmentades.
Qualsevol subcontractista que intervingui en l'obra ho farà amb coneixement i submissió al
present Plec de Condicions, quant pugui afectar, essent obligació del Contractista el
compliment d'aquesta clàusula.
Llevat de pacte en contra, qualsevol contractista garantirà la seva instal∙lació durant dotze
mesos comptats de la data de la recepció provisional. Durant aquest període, les reposicions,
substitucions, etc, seran al seu càrrec, sense que el termini de garantia el lliuri de les
responsabilitats legals.
Art. 41
Permisos
L'obtenció de visats, permisos, etc. necessaris per a la posta en funcionament de la instal∙lació,
així com els projectes i documents que hagin de presentar‐se per a l'obtenció dels mateixos a
organismes oficials, aniran a càrrec del Contractista. Així doncs, en el moment del lliurament
de l'obra, totes les instal∙lacions estaran perfectament legalitzades.
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Art. 42
Proves
Es desenvoluparan les proves indicades en les Especificacions Tècniques.
El contractista comunicarà a la Direcció Facultativa que l’obra està en condicions d'efectuar les
proves quan consideri que el resultat de les mateixes serà satisfactori i hagi lliurat els plànols
definitius.
La Direcció Facultativa efectuarà les proves pertinents i revisarà els plànols en presència de
persones responsables del contractista.
En cas de resultar negatives, malgrat que sigui una part, es proposarà una segona data per
efectuar novament les proves.
Si en aquesta segona prova s'observessin novament anomalies que impedissin, a judici de la
Direcció Facultativa, procedir a la Recepció Provisional, les despeses ocasionades per les
revisions següents es descomptaran del fons de garantia del Contractista.

2.7‐ Disposicions de seguretat
Art. 43
Condicions dels mitjans de protecció
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col∙lectiva (SPC) tindran
fixat un període de vida útil.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de
la data de lliurament.
Aquells elements que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies superiors a les admeses
pel fabricant, seran reposades immediatament.
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.
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Art. 44
Equips de protecció individual (EPI)
Cada contractista realitzarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a l'obra.
En aquest apartat es descriurà la indumentària per a protecció personal habitual en obres de
construcció, i que el contractista haurà d’adoptar:
CASC:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT‐1, Resolució de la DG de
Treball de 14‐12‐74, BOE núm. 312 de 30‐12‐74.
Les característiques principals són:
‐ Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V
‐ Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin
estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.

CALÇAT DE SEGURETAT:
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics,
i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes)
homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT‐5, Resolució de la DG de Treball
de 31‐01‐80, BOE núm. 37 de 12‐02‐80.
Les característiques principals són:
‐ Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
‐ Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les
botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT‐27, Resolució de la DG de Treball
de 03‐12‐81, BOE núm. 305 de 22‐12‐81, classe E.
GUANTS:
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, etc.), cal
fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
‐ cotó o punt: feines lleugeres
‐ cuir:
manipulació en general
‐ làtex rugós: manipulació de peces que tallin
‐ lona:
manipulació de fustes
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Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma
tècnica reglamentària MT‐11, Resolució de la DG de Treball de 06‐05‐77, BOE núm. 158 de 04‐
07‐77.
Per a feines en les quals pugui haver‐hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats
segons la Norma tècnica reglamentària MT‐4, Resolució de la DG de Treball de 28‐07‐75, BOE
núm. 211 de 02‐11‐75.
CINTURONS DE SEGURETAT:
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT‐13, Resolució
de la DG de Treball de 08‐06‐77, BOE núm. 210 de 02‐09‐77.
Les característiques principals són:
‐ Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o
quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per
impedir la caiguda lliure.
PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als
80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT‐2,
Resolució de la DG de Treball de 28‐01‐75, BOE núm. 209 de 01‐09‐75.
PROTECTORS DE LA VISTA:
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir‐se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció contra impactes han d'estar homologats d'acord amb la
Norma tècnica reglamentària MT‐16, Resolució de la DG de Treball de 14‐06‐78, BOE núm. 196
de 17‐08‐78, i MT‐17, Resolució de la DG de Treball de 28‐06‐78, BOE de 09‐09‐78.
ROBA DE TREBALL:
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col∙lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà
roba impermeable.
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Sistemes de proteccions col∙lectives (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col∙lectiu, que tenen com a funció
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl∙lics. La tanca
ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.
BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord
amb la seva funció protectora.
ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar
moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

La Pobla de Segur, novembre 2020
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Alfaras - DNI
46760677K
(SIG)

Firmado
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46760677K (SIG)
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST PÀDEL

CAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI

Pàg.: 1

Data: 30/11/20

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G22D3011

m2

Esbrossada del terreny amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 6)

0,50

610,000

305,00

2

F221C472

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió i transport de material a una zona a determinar per la
direcció facultativa a una distancia inferior a 2km (P - 3)

3,34

274,500

916,83

3

G2243011

m2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 4)

2,02

610,000

1.232,20

4

E222B232

m3

Excavació de rasa per a pas d'installacions fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 1)

7,23

3,440

24,87

5

G228560F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 5)

8,69

3,440

29,89

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST PÀDEL

CAPÍTOL

02

URBANITZACIÓ

NUM. CODI

2.508,79

01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

E7BC37E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 190 a 200 g/m2, collocat sense adherir (P - 2)

2,63

610,000

1.604,30

2

P3C1-D6WE

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 8)

3,31

610,000

2.019,10

3

P3C5-DNC2

m3

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 9)

90,03

97,600

8.786,93

4

P352-4RXT

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba,
armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades (P - 7)

138,07

19,200

2.650,94

5

PD59-50UU

m

Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 15)

34,84

22,000

766,48

6

PD51-H7WU

m

Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, collocat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 14)

25,42

22,000

559,24

7

PFA4-36O8

u

Derivació de PVC de 200 mm de DN, de 4 bar de pressió
nominal, amb dues unions elàstiques amb anella elastomèrica
d'estanquitat i derivació a 90° encolada, collocada al fons de la
rasa (P - 18)

103,65

1,000

103,65

8

PD7A-EUTT

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P 16)

46,99

3,000

140,97

9

PFA1-3TMV

u

Colze de PVC de 90°, de 200 mm de DN, de 4 bar de pressió
nominal amb dues unions encolades i collocat al fons de la rasa
(P - 17)

60,61

1,000

60,61

EUR
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10 PG17-3A76

u

Caixa general de protecció i mesura, amb porta i finestreta, per a
un comptador monofàsic i rellotge, muntada segons REBT i NTP
Endesa (P - 20)

155,07

1,000

155,07

11 PG33-E6Q6

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb
coberta del cable de PVC, collocat en tub (P - 21)

3,12

10,000

31,20

12 PG10-DB2W

u

Armari metàllic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm,
per a servei exterior, fixat a columna.
Inclou proteccions elèctriques contra sobretesions, curtcircuits,
sobrecàrregues i contactes indirectes. (P - 19)

487,59

1,000

487,59

13 PG33-E6QQ

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, collocat en tub (P - 22)

3,95

105,000

414,75

14 PGD4-614M

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i collocat superficialment (P - 24)

38,67

1,000

38,67

15 PG3B-E7CS

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 23)

11,36

84,000

954,24

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

CAPÍTOL

03

NUM. CODI
1

PP0000001

18.773,74

01.02

UA
u

PRESSUPOST PÀDEL
PISTA DE PÀDEL

DESCRIPCIÓ
Pista de pàdel segons plec de condicions tècniques:

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

14.750,00

2,000

29.500,00

1.- Subministre i collocació d'estructura metàli.lica composta per
perfils tubulars d'acer galvanitzat, amb tractament anticorrosiu i
pintats al forn, i de panells de malla galvanitzada i
electrosoldada.
2.- Subministre i collocació de vidres trempats homologats, de
gruix mínim 10mm.
3.- Subministre i installació de projectors d'enllumenat LED.
4- Subministre i installació de gespa artificial de color verd
d'acord amb l'Informe UNE 41958 ´´Paviments Esportius´´, i amb
marcatge de terreny de joc segons Federació Espanyola de
Pàdel - World Padel Tour.
5.- Subministre i installació de programari de gestió d'accés a la
installació mitjançant app o sistema equivalent. (P - 25)
TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST PÀDEL

CAPÍTOL

04

ALTRES

NUM. CODI

29.500,00

01.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

PASS00001

pa

Partida alçada per a la seguretat i salut de l'obra (P - 13)

650,00

1,000

650,00

2

PAGR00001

pa

Partida alçada per a la Gestió de residus de l'Obra (P - 12)

300,00

1,000

300,00

3

PACQ00001

pa

Partida alçada per al control de Qualitat de l'Obra (P - 11)

707,60

1,000

707,60

4

PAALT0001

PA

P.A. imprevisots durant l'execució de l'obra (P - 10)

600,00

1,000

600,00

TOTAL

CAPÍTOL

01.04

2.257,60

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/11/20

Pàg.:

1

NIVELL 2 : Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
MOVIMENT DE TERRES
2.508,79
Capítol
01.02
URBANITZACIÓ
18.773,74
Capítol
01.03
PISTA DE PÀDEL
29.500,00
Capítol
01.04
ALTRES
2.257,60
Obra
01
Pressupost PÀDEL
53.040,13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
53.040,13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 : Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost PÀDEL

53.040,13
53.040,13

euros
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 30/11/20
01
01

G22D3011
Num.
1

m2

Pàg.:

PRESSUPOST PÀDEL
MOVIMENT DE TERRES

Esbrossada del terreny amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Text

Tipus

Superfície pista

[C]

[D]

[E]

25,000

24,400

1,000

[F]

F221C472

Num.
1

m3

610,000

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió i transport de material a una zona a determinar per la direcció facultativa a una distancia
inferior a 2km

Text

Tipus

Superfície pista

[C]

[D]

[E]

[F]

25,000

24,400

0,450

1,000

TOTAL AMIDAMENT
3

G2243011
Num.
1

m2

Tipus

Superfície pista

[C]

[D]

[E]

25,000

24,400

1,000

[F]

1
2

m3

610,000

Excavació de rasa per a pas d'installacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Text

Tipus

Rasa electricitat
Rasa desaigüe

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000
3,000

0,400
0,400

1,000
0,600

1,000
2,000

5

TOTAL AMIDAMENT
5

G228560F
Num.
1
2

m3

Tipus

Rasa electricitat
Rasa desaigüe

01
02

E7BC37E0
Num.

Text

m2

2,000 C#*D#*E#*F#
1,440 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
3,440

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000
3,000

0,400
0,400

1,000
0,600

2,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Text

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

610,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.

274,500 C#*D#*E#*F#

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Text

E222B232

TOTAL Fórmula

274,500

3

4

TOTAL Fórmula

610,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

1

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
1,440 C#*D#*E#*F#
3,440

PRESSUPOST PÀDEL
URBANITZACIÓ

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 190 a 200 g/m2, collocat sense
adherir
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES DE PÀDEL AL CARRER DR. DURANY

AMIDAMENTS
1

Data: 30/11/20

Pistes

25,000

24,400

Pàg.:
610,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

P3C1-D6WE
Num.

m2

Text

610,000

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

25,000

24,400

1,000

[F]

P3C5-DNC2
Num.

m3

Text

610,000

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

25,000

24,400

0,160

[F]

P352-4RXT
Num.

m3

Text

97,600

Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

0,400

0,400

120,000

1,000

TOTAL AMIDAMENT
5

PD59-50UU
Num.

m

Text

Tipus

Num.

m

Text

[C]

[D]

22,000

1,000

[E]

[F]

22,000 C#*D#*E#*F#
22,000

Tipus

[C]

[D]

22,000

1,000

[E]

[F]

Num.

u

Text

22,000

Derivació de PVC de 200 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb dues unions elàstiques amb anella
elastomèrica d'estanquitat i derivació a 90° encolada, collocada al fons de la rasa
Tipus

1

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

[F]

PD7A-EUTT

Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

PFA4-36O8

TOTAL Fórmula

Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm
cada m, collocat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

1

7

19,200 C#*D#*E#*F#
19,200

TOTAL AMIDAMENT
PD51-H7WU

TOTAL Fórmula

Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

1

6

TOTAL Fórmula

97,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

610,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

2

1,000

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix
Tipus

[C]

[D]

3,000

1,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES DE PÀDEL AL CARRER DR. DURANY

AMIDAMENTS

Data: 30/11/20

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

PFA1-3TMV
Num.

u

Text

3,000

Colze de PVC de 90°, de 200 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions encolades i collocat al
fons de la rasa
Tipus

1

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

[F]

PG17-3A76
Num.

u

Text

1,000

Caixa general de protecció i mesura, amb porta i finestreta, per a un comptador monofàsic i rellotge, muntada
segons REBT i NTP Endesa
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E6Q6
Num.

m

Text

1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
10 mm2, amb coberta del cable de PVC, collocat en tub
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG10-DB2W
Num.

u

Text

10,000

Armari metàllic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, fixat a columna.
Inclou proteccions elèctriques contra sobretesions, curtcircuits, sobrecàrregues i contactes indirectes.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG33-E6QQ
Num.

m

Text

1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, collocat en tub
Tipus

1

[C]

[D]

105,000

1,000

[E]

[F]

PGD4-614M
Num.

u

Text

105,000

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i collocat
superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PG3B-E7CS
Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL Fórmula

105,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

13

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

3

1,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Tipus

[C]

[D]

84,000

1,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

84,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

84,000

EUR
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 30/11/20

01
03

PP0000001

u

Pàg.:

4

PRESSUPOST PÀDEL
PISTA DE PÀDEL

Pista de pàdel segons plec de condicions tècniques:
1.- Subministre i collocació d'estructura metàli.lica composta per perfils tubulars d'acer galvanitzat, amb
tractament anticorrosiu i pintats al forn, i de panells de malla galvanitzada i electrosoldada.
2.- Subministre i collocació de vidres trempats homologats, de gruix mínim 10mm.
3.- Subministre i installació de projectors d'enllumenat LED.
4- Subministre i installació de gespa artificial de color verd d'acord amb l'Informe UNE 41958 ´´Paviments
Esportius´´, i amb marcatge de terreny de joc segons Federació Espanyola de Pàdel - World Padel Tour.
5.- Subministre i installació de programari de gestió d'accés a la installació mitjançant app o sistema
equivalent.

Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

1,000

2,000

[E]

1

01
04

PASS00001

pa

PAGR00001

pa

Partida alçada per a la seguretat i salut de l'obra

PACQ00001

pa

PAALT0001

PA

1,000

Partida alçada per al control de Qualitat de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

Partida alçada per a la Gestió de residus de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE

3

2,000

PRESSUPOST PÀDEL
ALTRES

AMIDAMENT DIRECTE
2

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

[F]

1,000

P.A. imprevisots durant l'execució de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES DE PÀDEL AL CARRER DR. DURANY

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

53.040,13

6 % Despeses Generals SOBRE 53.040,13.......................................................................

3.182,41

13 % Benefici Industrial SOBRE 53.040,13........................................................................

6.895,22

Subtotal

63.117,76

21 % IVA SOBRE 63.117,76...............................................................................................

13.254,73

€

76.372,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

1

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS )

Joan
Corominas
Alfaras - DNI
46760677K
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Joan Corominas
Alfaras - DNI
46760677K (SIG)
Fecha: 2020.12.01
11:08:15 +01'00'

AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE SEGUR

4.‐ PLÀNOLS
1‐ Emplaçament
2‐ Implantació de pistes en parcel∙la
3‐ Base i fonamentació de les pistes
4‐ Estructura i tancaments de les pistes
5‐ Electricitat i evacuació d’aigües pluvials
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Firmado
Joan
digitalmente por
Corominas Joan Corominas
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5.‐ ESTUDI BÀSCI DE SEGURETAT I SALUT
DADES GENERALS
Tipus d’obra
Equipament esportiu. Es redacta aquest estudi per tal de definir i valorar a nivell constructiu
els principals elements que composen l’obra civil necessària per a la instal∙lació de dues pistes
de pàdel, així com l’adequació del seu entorn.
Emplaçament
L’emplaçament de l’obra és el Carrer Dr. Durany s/n del municipi de La Pobla de Segur.
Pressupost d’execució material
El pressupost d’execució material per la construcció de les dues pistes de pàdel ascendeix a la
quantitat de 53.040,13 € (Cinquanta tres mil quaranta Euros amb tretze cèntims).
Promotor
Ajuntament de La Pobla de Segur
Tècnic autor del Projecte
Joan Corominas Alfaras, Enginyer Tècnic Industrial, Serveis Tècnics Municipals

DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn
Les dues pistes de pàdel estaran emplaçades en la part no edificada de la parcel∙la de
titularitat municipal amb referència cadastral 2100201CG3820S0001DK, sent aquesta de classe
urbana, amb superfície gràfica 3.176 m2 i on, actualment, hi ha construïda l’escola bressol del
municipi.
Instal∙lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
Actualment existeixen serveis públics dins l’àmbit de l’obra, principalment la xarxa
d’abastament d’aigua i xarxa de clavegueram.
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Introducció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs de manteniment posteriors. Permet també donar unes directrius bàsiques
a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut, 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 sigui necessari, per la Direcció
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació
d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es
produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, 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‐ho a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots‐contractistes i representants dels treballadors.
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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).
Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció
de riscos laborals", l'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 en el que respecta a la concepció dels
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treball
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual
 Donar les degudes instruccions als treballadors
En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars, el
manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal∙lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
 La recollida dels materials perillosos utilitzats
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà
de dedicar a les diferents feines o fases del treball
 La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra
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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 i formació
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

Termini d'execució
Es preveu una durada màxima d'execució dels treballs de 2 MESOS.

Nombre de treballadors
Es preveu un màxim de 6 treballadors.

Unitats constructives i els seus riscos
Unitats constructives i els seus riscos
La relació d’unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a
continuació:
Circulació de vehicles d’obra
Riscos:
 Atropellament de persones
 Xocs amb altres vehicles
 Bolcades
 Atrapaments
Mesures preventives:
 Rampes d’accés amb pendent suau
 Moviments dels vehicles dirigits per personal amb senyals
 Senyalització
Proteccions personals:
 Ús de casc
 Ús de guants
 Ús de calçat
 Ús de roba de treball
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Excavacions
Riscos:
 Despreniments
 Caigudes
 Atrapaments
 Interferències amb conduccions soterrades
 Cops
 Vibracions i soroll
 Altres
Mesures preventives:
 Inspecció prèvia a l’inici dels treballs
 Senyalització de la vora d’excavació
 Tancament
 Prohibició de circulació de vehicles per l’interior de l’excavació
Proteccions personals:
 Ús de casc
 Ús de guants
 Ús d’ulleres de seguretat
 Ús de calçat de protecció
 Ús de protectors auditius
 Ús de màscares antipols

Treballs amb formigó
Riscos:
 Caigudes
 Trepitjades sobre objectes punxents
 Els derivats de treballs sobre superfícies humides o mullades
 Contactes amb el formigó (dermatitis)
 Els derivats de l’execució d’obra en condicions metereològiques adverses
 Vessaments
 Soroll i vibracions
 Xoc elèctric
 Altres
Mesures preventives:
 Manteniment de distància de seguretat dels vehicles o màquines de formigonar
respecta la vora d’excavació.
 Maniobres d’abocament dirigides per un encarregat i realitzades per personal
especialitzat.
 Inspecció, neteja i senyalització.
 Instal∙lació de passeres de circulació.
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Proteccions personals:
 Ús de casc
 Ús de guants
 Ús d’ulleres de seguretat
 Ús de calçat de protecció
 Ús de protectors auditius
 Roba de treball

Màquines‐eina en general
Riscos:
 Talls i cremades
 Cops
 Projecció de fragments
 Caiguda d’objectes
 Xocs elèctrics
 Vibracions i soroll
 Altres
Mesures preventives:
 Protecció elèctrica per doble aïllament
 Carcasses i bastidors de protecció
 Senyalització i prohibició d’ús a persones no autoritzades
 Les màquines‐eina amb producció de pols s’utililitzaran a sotavent
 Manteniment adequat
Proteccions personals:
 Ús de casc
 Ús de guants
 Ús d’ulleres de seguretat
 Ús de calçat de protecció
 Ús de protectors auditius
 Ús de màscara amb filtre
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Estructura metàl∙lica
Riscos:
 Caigudes al mateix o a diferent nivell
 Caiguda al buit
 Talls i cops
 Atrapament entre objectes
 Caiguda d’elements metàl∙lics sobre persones
 Els derivats de medis auxiliars a utilitzar
 Xocs elèctrics
 Altres
Mesures preventives:
 Descàrrega i emmagatzematge ordenat.
 Falcatge i apuntalament per evitar desploms
 Càrrega i transport en prevenció de sobreesforços
 Utilització de mitjans d’elevació adequats
 Prohibició de circulació per la zona de treballs d’elevació
Proteccions personals:
 Ús de casc
 Ús de guants
 Ús de calçat de protecció
 Roba de treball
 Cinturó de seguretat
Vidres
Riscos:
 Caigudes
 Talls durant les operacions de transport i ubicació del vidre
 Els derivats de trencaments fortuïts
 Els derivats dels medis auxiliars a utilitzar
Mesures preventives:
 Emmagatzematge adequat i senyalització
 Manipulació de planxes de vidre amb ventoses de seguretat
 Camins de circulació nets i lliures d’obstacles
 Transport dels vidres en posició vertical
 Es prohibeixen treballs amb vidre sota règims de vent fort.
Proteccions personals:
 Ús de casc
 Ús de guants
 Manoples i polseres cobrebraços
 Ús de calçat de protecció
 Roba de treball
 Cinturó de seguretat
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Instal∙lació elèctrica
Riscos:
 Caigudes
 Treballs en alçada
 Cops i talls
 Sobreesforços per postures forçades
 Cremades
 Xocs elèctrics
 Incendi
Mesures preventives:
 Muntatge per part de personal especialista
 Utilització de connexions elèctriques adequades
 Eines aïllades i en bon estat
 Les proves de funcionament de la instal∙lació seran anunciades a tot el personal de
l’obra
Proteccions personals:
 Ús de casc
 Ús de guants aïllants
 Ús de calçat aïllat
 Roba de treball
 Cinturó de seguretat
 Comprovants de tensió
 Eines aïllades

Informació
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut per part de la seva
empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització
de les seves tasques.
Formació
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de
seguretat i salut.
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a
l'obra.
Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
S'haurà d'informar, en un rètol visible a l’obra, de l'emplaçament més proper dels diversos
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals,
etc.) on avisar o, si és el cas, traslladar el possible accidentat.
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Reconeixement mèdic
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic i
que aquest es troba en vigor.

Prevenció de risc de danys a tercers
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i
s'adoptaran les mesures de seguretat que en cada cas es requereixi.
Es senyalitzaran els accessos a l’obra i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col∙locant una
tanca i les indicacions necessàries.

Pla de seguretat
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada
contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i
salut als seus mitjans i mètodes d'execució.
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els
semblin oportuns.
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista
als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Catalunya a Lleida juntament amb la
comunicació d'obertura de centre de treball.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes
de les alteracions i incidències que puguin produir‐se en el decurs de l'execució de l'obra o bé
per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic
de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador

Llibre d'incidències
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències sota control del coordinador de seguretat en fase
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer‐hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat
de control de compliment.
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball
de Lleida dins del termini de 24 hores.
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Prescripcions generals de seguretat
Tot el personal, incloent‐hi les visites i la direcció facultativa, usarà per circular per l'obra el
casc de seguretat.
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del
contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de les condicions
de treball que han possibilitat l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa emetrà un informe a la direcció facultativa
de l'obra, on s'especificarà:
 Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
 Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
 Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
 Dates límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe s’entregarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció
de mesures complementàries a les indicades a l'informe.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de
complir‐les.
Cada contractista controlarà les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé
les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat
funcional preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els
xassís metàl∙lics a terra, per la qual cosa s'instal∙laran els elèctrodes de terra necessaris.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal∙lacions les farà sempre
personal electricista qualificat.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment de les màquines durant el seu
funcionament.
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Serveis de prevenció
Servei tècnic de seguretat i salut:
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern,
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.
Servei mèdic:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o
mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques
anuals dels treballadors contractats.

Comitè de Seguretat i Salut
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que
disposa el conveni col∙lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit “Socorrista” el treballador voluntari que tingui capacitat i
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi
consumit.

Coordinador de seguretat i avís previ
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per
a que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997.
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat de Lleida,
abans de l’inici de les obres.
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24‐
10‐97.

Legislació específica de Seguretat i Salut en la Construcció




Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940)
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de
seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356,
22/12/1953)
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Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05,
07‐09/09/1970) (C.E. ‐ BOE núm. 249, 17/10/1970)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182,
31/07/1973)
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y
17/03/1971) (C.E. ‐ BOE núm. 82, 06/03/1971)
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214,
07/09/1978) * Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109,
06/05/1980)
Reglamento de seguridad en las máquinas.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm.
173, 21/07/1986) (C.E. ‐ BOE núm. 238, 04/10/1986)
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)
Instrucción técnica complementaria ITC‐MSG‐SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87,
11/04/1991)
Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991)
Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84‐528‐CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecánico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE
núm. 121, 20/05/1988)
ITC‐MIE‐AEM2 "Grúas desmontables para obras".
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162,
07/07/1988) (C.E. ‐ BOE núm. 239, 05/10/1988)
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE
núm 115, 14/05/1990)
Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC‐MIE‐AEM4 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas
usadas".
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
(BOE núm. 24/12/1996)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89‐392‐CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
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Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de
junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996)
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. ‐ BOE núm.
42, 24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. ‐ BOE núm. 57, 08/03/1995)
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.Orden de 31 de octubre de 1984,
del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. ‐ BOE núm. 280,
22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987)
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. ‐ BOE núm. 43,
19/02/1991)
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que
se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al
citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm.
186, 05708/1993)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i
construccions a línies elèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC
núm. 1075, 30/11/1988)
Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm.
117, 16/05/1988)
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. ‐ BOE núm. 295,
09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990)
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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Real Decreto‐Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (BOE 29/03/1995)
Prevención de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269,
10/11/1995) Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE núm. 27, 31/01/1996)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE núm. 97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE núm. 97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE núm. 97, 23/04/1997)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
124, 24/05/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
140, 12/06/1997)
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
188, 07/08/1997)
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de
los trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía
(BOE núm 240, 07/10/1997)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
256, 25/10/1997) S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565,
27/01/1998)
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Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4‐5‐1992 de la
Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992)
Conveni col∙lectiu provincial de la construcció.
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