
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE REDUÏT D‘ITINERARI CULTURAL I 

LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL 
ARQUITECTE REDACTOR: NOEMÍ BAÑERES PORTA (COL. 43.495/7)                                      abril 2021 

  

 

 

 
 

FINANÇAMENT: Aquesta operació es va presentar, i va estar seleccionada, a la convocatòria per a seleccionar 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 
4 i 6, d’acord amb l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7658, de 6 de juliol) Per tant, el 50% de l’objecte 
d’aquets contracte es cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el 
marc del programa operatiu FDER de Catalunya 2014-202, objectiu d’inversió en creixement i ocupació. 
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MG Dades generals 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

      

Projecte: PROJECTE D‘ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA 

MERCÈ MARÇAL  

  

Emplaçament: IVARS D’URGELL, nucli i voltants. 

 

Municipi: Ivars d'Urgell. 25260 

  

MG 2 Agents del projecte 

        

Promotor: Nom: DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

Carrer del Carme, 26, 25007 Lleida.  

Tel. 973 24 92 00 

 

Arquitecte: Nom: NOEMI BAÑERES PORTA 

Nº col·legiat: 43.495/7 

CIF: 78085769X 

Adreça: Carrer Vilantònia, 4 3er B 25007 LLEIDA 

Telèfon: 973246258 – 648099033 

 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  

 

Estudi de seguretat i salut: 

 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  
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1.            ANTECEDENTS - INTRODUCCIÓ 

Maria Mercè Marçal i Serra (Ivars d'Urgell, el Pla d'Urgell, 13 de novembre de 1952 – Barcelona, 

5 de juliol de 1998) va ser una poeta, catedràtica d'institut de català, narradora, editora i 

traductora catalana. Tot i que circumstancialment neix a Barcelona ella es considerava filla 

d’Ivars, on hi ha passar tota la seva infantesa fins als 10 anys.  

El 1963 se'n va a estudiar el batxillerat a l'institut de Lleida. Durant aquesta etapa escriu els 

primers textos en català. El 1969 es trasllada a Barcelona per ingressar a la Universitat de 

Barcelona. Hi estudia Filologia Clàssica fins al 1975, any en què es llicencia. En l'etapa 

universitària s'inicia la politització de Marçal. Abans d'acabar els estudis comença a impartir 

classes de català, en el marc de la resistència antifranquista, a Sant Boi de Llobregat. 

La dècada dels setanta representa l'entrada de Marçal en el món literari i en l'activisme polític 

i feminista, que no abandonarà mai. El 1972 es casa amb el company d'estudis i poeta Ramon 

Balasch, de qui es separa el 1976. Aquest mateix any guanya el premi Carles Riba de poesia 

amb el seu primer poemari, Cau de llunes, que es publicarà l'any següent. El 1979 publica el 

poemari Bruixa de dol. 

El 1980 fa oposicions a ensenyament secundari de llengua i literatura catalana i ensenya a 

l'Institut Maragall de Barcelona. Anys més tard, ensenya a l'Institut Joan Boscà. El 1980 té la 

seva filla Heura. Decideix afrontar la maternitat en solitari i dedica a la filla alguns poemes (com 

ara Triar). El 1982 publica Sal oberta, recull en què tracta poèticament l'embaràs i el naixement 

de la seva filla. A Terra de mai, també del 1982 (títol al·lusiu a la seva companya sentimental 

Mai Cobos), tracta el tema de l'amor entre dones, inèdit en la literatura catalana fins llavors. El 

1985 publica La germana, l'estrangera. L'última obra poètica que publica en vida és Desglaç, 

en què tracta el dol per la mort del seu pare. Durant els vuitanta, Marçal estudia i tradueix 

diverses poetes i escriptores. També prepara la seva única novel·la, La passió segons Renée 

Vivien. 

El 1994, Marçal publica La passió segons Renée Vivien, que li val un reguitzell de premis. En 

els darrers anys de la seva vida, Marçal impulsa el Comitè d'Escriptores dins el Centre Català 

del PEN Club. El 1996 se li diagnostica un càncer. En aquests anys de lluita contra la malaltia 

escriu bona part de Raó del cos, que es publicarà pòstumament el 2000. 

Mor el 1998 a Barcelona, als 45 anys, i és enterrada a Ivars d'Urgell. Abans de morir rep la 

Medalla d'Honor de Barcelona. Pòstumament s'han publicat dues antologies de la seva poesia 

i un recull de prosa de no ficció, Sota el signe del drac (2004), a cura de Mercè Ibarz. 
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2.            OBJECTE DEL PROJECTE 

L’actuació consistirà en crear una ruta literària pel municipi passant pel principals referents de 

la Maria Mercè Marçal a Ivars d’Urgell. L'objectiu de la ruta literària és donar a conèixer el 

llegat de l'autora, posant la literatura i el seu paisatge al servei del lector.   
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3.            DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Cada punt singular de la ruta es senyalitzarà amb un tòtem-rètol escultòric i d’informació. El 

text inclou una selecció dels principals poemes i referències bibliogràfiques de la protagonista 

contextualitzats amb el lloc i el paisatge viscut per la Maria Mercè Marçal a Ivars d’Urgell. 

L’actuació comprèn la fabricació i instal·lació d’un total de 13 tòtems-rètols. La ruta transcorre 

pels principals llocs de referència d’Ivars que van des de la casa on va viure els primers anys 

fins al cementiri on hi resta enterrada.   

1 Cal Tous 

2 Carrer Balmes 

3 Parc de l'Ermita 

4 Carrer Jardí 

5 Plaça Bisbe Coll, la pista 

6 Les Escoles Velles 

7 El camí de les bruixes 

8 L'església 

9 Cal Segarreta 

10 Carrer St. Andreu 

11 Mural-Sindicat 

12 Fòrum MMM 

13 Cementiri 
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L’actuació comprendrà diferents conceptes:  

A. Adequació d’una part del camí. 

S’adequarà un tram del camí de l’itinerari, concretament des del nucli urbà d’Ivars 

d’Urgell fins a cal Tous. En efecte, per tal d’oferir millors condicions de seguretat i 

atractiu als visitants i usuaris de la ruta, s’adequarà un espai segregat per a vianants i 

bicicletes al costat del camí asfaltat d’Ivars d’Urgell a Barbens.  

Estat actual 

El tram del camí on actuem té una longitud total de 340 metres i 1,50m d’amplada, tots ells 

inclosos en el terme municipal d’Ivars d’Urgell. Discorre des de Cal Tous fins al límit de sòl urbà 

del camí de Barbens. Davant la tanca de Cal Tous, ja no s’hi actuarà, donat que ja està acabat 

amb formigó. 

El camí peatonal i de bicicletes s’executarà per la banda de Cal Tous, donat que es on trobem 

menys afectacions de serveis. 

Hi ha 6 arquetes de reg existents que no estan protegides amb tapa ni amb cap altre element. 

Actualment el camí es troba acabat amb una mescla bituminosa, tot i que la part on actuem, 

just al costat del camí actual, és de terra vegetal i herbes que han anat creixent  
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Actuacions 

Per tal de realitzar l’actuació paral·lela al camí existent, i donat que l’ús serà el 

peatonal i el pas de bicicletes, la solució adoptada és la següent: 

Esbrossada i excavació per a caixa de paviment en terreny compacte 

Repàs i piconatge de caixa de paviment, 

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, 

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, 

col·locat sense adherir 

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 

Bastiment i reixa d'acer galvanitzat, abatible i amb tanca, per a tapes d'arqueta de reg, de 

1200x1200x30 mm 

 

A.1 Normativa urbanística: 

Segons el POUM d’Ivars d’Urgell l normativa dels camins està regulada pels següents articles: 

article 89. Tipus de vies 

3. La xarxa viària rural, Clau Cr. Fa referència a la xarxa de camins que es troben en l’àmbit del 

sòl no urbanitzable, per tant ens trobem en aquest tipus de sistema. 

article 92. Condicions d’ús 

3. La xarxa viària rural, clau Cr 

a. Ús dominant: comunicacions. Trànsit rodat i peatonal. 

b. Usos compatibles: aparcament, espais lliures. 

L'Administració competent decidirà sobre les condicions generals d'ús dels diferents camins. 

 

En aquest cas estaríem dintre dels usos admesos pel planejament. 
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article 149. Xarxa viària rural 

- Camins de primer ordre: Són els camins que uneixen els diferents nuclis del pla. Tenen una 

amplada de 7,00 m, més una franja de servitud de 1,50 m a cada costat. La seva amplada total, 

és de 10,00 m. S’identifiquen en els plànols d’ordenació amb la clau Cr1. 

 

En aquests cas, i segons determinen els plànols d’ordenació, ens trobem davant d’un camí de 

primer ordre, on utilitzarem la franja lateral de servitud d’1,50m per a realitzar l’actuació 

peatonal. 

 

A.2 Superficies actuació. 

 

La superfície total d’actuació és de 508,88 m2 (339,25m de longitud x 1,50m d’amplada) 
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A. Producció i instal·lació dels tòtems-rètols exteriors per cada punt singular de la ruta 

A partir del disseny i els continguts definits per la Fundació Maria Mercè Marçal i que s’adjunten 

com annex I, es fabricaran i s’instal·laran 13 tòtems-rètols.  

El conjunt de cada tòtem-rètol està format per una estructura interior, un plafó gràfic posterior, 

un plafó gràfic frontal i un plafó gràfic més petit sobreposat al plafó frontal, d’acord amb les 

característiques que s’adjunten. 

Es col·locarà cargolat al paviment de la vorera, sobre l'asfalt o altra superfície dura. Segons 

mostra de la gràfica, característiques i continguts que s'adjunten. 

  



  
 
 
 
 

10 

 

4.            TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de l’obra esmentada serà de 2 mesos a comptar des de l’inici de la 

mateixa. 
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Implantació i replanteig

Excavació per a caixa de paviment

Repàs i piconatge de caixa de paviment

Paviment de sauló

Base de tot-u artificial

Bastiment i reixa d'acer galbanitzat

Tòtems-rètols exteriors

Seguretat i salut

control de qualitat

1 2

PLA D'OBRA 2 MESOS

MESOS

5.            PLA D’OBRA 
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6.            JUSTIFICACIÓ PREUS 

Per tal de realitzar el pressupost detallat de les obres a realitzar, s’ha utilitzat els preus de l’ITEC 

2021 (la base de dades de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya), corresponents 

a la data de redacció d’aquest projecte i amb els coeficients i paràmetres que estableix el banc, 

estimant una duració de les obres de 2 mesos.  

Pel càlcul del PEM s’ha aplicat unes despeses indirectes de, 6% (urbanització). 

Pel càlcul del PBL d'obres públiques s'ha aplicat del 13% de despeses generals d'empresa i un 

6% benefici industrial. 

 

 

7.            REVISIÓ DE PREUS 

No es preveu revisió de preus 
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8.            PLA DE CONTROL DE QUALITAT  

8.1. INTRODUCCIÓ 

 

Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig el contractista ha de proposar a la Direcció 

d'Obra un laboratori acreditat i el pla de control de qualitat previst valorat basat en el contingut 

del present annex per tal de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

 

8.2. MATERIALS 

 

Prèviament a l’inici de cada actuació que impliqui l’aportació de material el Contractista ha 

d’informar a la Direcció d’Obra de les seves característiques aportant la documentació tècnica 

necessària per a la seva identificació. La Direcció d’Obra podrà decidir la realització dels assaigs 

de control que estimi oportuns. 

 

8.3. CERTIFICATS DELS MATERIALS 

 

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin implantats a l’obra han d’estar 

acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia. 

 

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de 

garantia explícit del fabricant. 

 

8.4. ORGANITZACIÓ DEL PLA CONTROL 

 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un 

cert tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta 

relació material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions 



  
 
 
 
 

14 

 

de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les 

condicions d’acceptació o rebuig.  

 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control: 

 

• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del 

material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de 

l’element simple). 

 

• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el 

procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de 

l’element d’obra (correspon al control de les partides d’obra). 

 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

 

1. Operacions de Control a realitzar 

 

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el 

cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

 

3. Especificacions 
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Resultats a exigir  (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per 

a cada AC - TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir 

unívocament les especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per 

exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de 

factors condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies. 

No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles 

més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin 

satisfactoris segons les especificacions exigides. 

 

 

8.5. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

 

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control 

de Qualitat, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de 

tipus general: 

 

• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 

qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin 

aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 

corresponents indicats en el Plec.  

 

• A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat 

un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran 

d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en el Plec, a 

càrrec del contractista. 
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• En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és 

responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en 

aquest pla.  

 

• S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de 

ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs 

d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-

97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments 

utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si algun dels ciments 

que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment 

de formigó d’aquesta planta. 

 

• El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant 

l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs 

dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i 

acceptació per part de la DF, de les causes que hagin pogut provocar un ritme 

d’execució més lent del previst. 

 

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és 

contractual en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real. 

 

8.6. PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 

Activitat MOVIMENT DE TERRES      

        

  Rebliment i compactació de rases, pous i 

fonaments, amb material seleccionat 

procedent de préstec.   
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Tipus de 

Control: 

Materials 

     

Codi 

Assaig 

 Descripció 

Resultat 

 Nº 

Assaigs    

    per Lot   

J03D2202 Anàlisi granulomètrica 

per tamisatge d'una 

mostra de sòl, segons la 

norma UNE 103-101 o 

NLT 104 1 1   

J03D4204 Determinació dels límits 

d'Atterberg (límit líquid i 

límit plàstic) d'una 

mostra de sòl, segons la 

norma UNE 103-103 o 

NLT 105 i UNE 103-104 o 

NLT 106 1 1   

J03D6206 Determinació de 

l'equivalent de sorra 

d'una mostra de sòl, 

segons la norma NLT 113 1 1   

J03D7207 Assaig de piconatge pel 

mètode del Proctor 

normal d'una mostra de 

sòl, segons la norma 

UNE 103-500 o NLT 107 1 1   

J03D8208 Assaig de piconatge pel 

mètode del Proctor 

modificat d'una mostra 1 1   
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de sòl, segons la norma 

UNE 103-501 o NLT 108 

J03D9209 Determinació de l'índex 

CBR en laboratori, amb 

la metodologia del 

Próctor normal (a tres 

punts) d'una mostra de 

sòl, segons la norma 

UNE 103-502 1 1   

J03DK20H Determinació del 

contingut de matèria 

orgànica, pel mètode del 

permanganat de sòdic 

d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 

103-204 1 1   

J03DN10Z Determinació del 

contingut de sals 

solubles (inclòs guix) 

d'un sòl, segons la 

norma NLT 114 1 1   

  Determinació del 

contingut de sals 

solubles exclòs guix d'un 

sòl 1 1   

       

  Determinació del 

contingut de guix d'un 

sòl, segons la norma NLT 

115 1 1   
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J03DR10P Determinació in situ de 

la humitat i la densitat 

pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, 

segons la norma ASTM 

D 3017 e1 1 1   

            

Activitat FERMS I PAVIMENTS      

        

  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i 

compactació, mesurat sobre perfil teòric.   

        

Tipus de 

Control: 

Materials 

     

Codi 

Assaig 

 Descripció 

Resultat 

 Nº 

Assaigs    

    per Lot   

J03D240C Anàlisi granulomètrica 

per tamisatge d'una 

mostra de tot-u, segons 

la norma UNE-EN 933-1 1 1   

J03D4204 Determinació dels límits 

d'Atterberg (límit líquid i 

límit plàstic) d'una 

mostra de sòl, segons la 

norma UNE 103-103 o 

NLT 105 i UNE 103-104 o 

NLT 106 1 1   
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J03D6206 Determinació de 

l'equivalent de sorra 

d'una mostra de sòl, 

segons la norma NLT 113 1 1   

J03D8208 Assaig de piconatge pel 

mètode del Proctor 

modificat d'una mostra 

de sòl, segons la norma 

UNE 103-501 o NLT 108 1 1   

J03DA209 Determinació de l'índex 

CBR en laboratori, amb 

la metodologia del 

Próctor modificat (a tres 

punts) d'una mostra de 

sòl, segons la norma 

UNE 103-502 1 1   

J03DB20A Determinació de la 

humitat, mitjançant 

assecatge en estufa 

d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 

103300 1 1   

J03DG30F Determinació del 

nombre de cares de 

fractura en el 

matxuqueig d'una 

mostra de sòl granular, 

segons la norma NLT 

358 1 1   
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J03DR10P Determinació in situ de 

la humitat i la densitat 

pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, 

segons la norma ASTM 

D 3017 e1 1 1   

        

 

 

8.7. PROGRAMA D’ACTUACIÓ PER CAPÍTOLS D’OBRA 

- Replantejament de les obres 

- Moviment de terres 

- Subbase granular 

- Pavimentació amb sauló 

 

Replanteig general de les obres 

 

Fase de 

control 
Treballs inicials Inspecció Assaigs 
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Previ Control del replanteig *Disponibilitat dels 

terrenys. 

Enllaç amb la vialitat 

existent. 

*Comprovació en planta 

de les dimensions dels 

espais públics i 

parcel·lats. 

*Comprovació de les 

rasants d’espais 

parcel·lats. 

*Possible existència de 

serveis afectats. 

*Comprovació dels punts 

de desguàs del 

clavegueram i dels punts 

d’escomesa dels 

diferents serveis. 

*Compatibilitat amb els 

*Sistemes Generals. 

*Elements existents a 

demolir o conservar. 

 

Confirmació Signatura “ACTA DE 

REPLANTEIG”  

  

 



  
 
 
 
 

23 

 

Moviment de terres 

 

Fase de 

control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ *Definició cotes 

d’esbrossada. 

*Definició equips de 

moviments de terres. 

*Definició cotes 

d’excavació segons 

qualitat dels sòls. 

*Definició préstecs i 

abocadors. 

*Extensió i compactació. 

-Contingut de grava 

i sorra. 

-Contingut de pedra. 

-Contingut de 

matèria orgànica. 

-Esquerdes o fissures 

al terreny natural. 

-Existència d’argiles 

plàstiques. 

-Materials plàstics 

perillosos. 

*Qualitat dels terrenys 

existents. 

Execució Signatura “ACTA DE 

REPLANTEIG” (Ordre 

d’iniciar les obres) 

*Extensió i compactació. 

-Gruix. 

-Refinament. 

-Localització tous. 

. *Extensió i 

compactació. 

-Pendent de 

l’explanda. 

-Drenatge natural → 

cunetes. 

*Qualitat de sòls per a 

formació de terraplens. 

*Compactació. 

 

Confirmació *Fase prèvia capa 

subbase. 
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Execució de la subbase granular 

 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ *Acceptació de 

l’explanació. 

*Acceptació de la 

procedència del material 

de subbase. 

*Repàs i compactació de 

l’explanada 

*Comprovació 

geomètrica dels perfils 

transversals 

(bombament) de 

l’explanada . 

*Comprovació 

encreuaments de 

calçades. 

*De la procedència 

(préstec, gravera o 

cantera) 

*Acceptació de 

l’explanada. 

*Acceptació de la 

procedència del material 

de subbase. 

Execució  *Extensió de la capa de 

subbase. 

*Humitació i 

compactació de la capa 

de subbase 

*Comprovació de la 

qualitat del material. 

*Compactació. 

Confirmació *Fase prèvia capa base.   

 

Paviments 

 

Fase de 

 control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 
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Previ *Acceptació de la capa 

de base. 

*Acceptació de la 

procedència de sauló. 

*Acceptació del projecte 

de sauló. 

*2.7.1.3.  

*Instal·lació de 

procedència 

*2.7.1.3. 

*Acceptació de la 

procedència dels 

material. 

 

Execució *Acceptació del sauló. 

*Acceptació de la 

maquinària d’estesa i 

compactació. 

*Execució dels paviment. *Execució dels 

paviments. 

*Execució dels paviments 

de sauló. 

Confirmació   *Confirmació paviment 

de sauló. 
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9.            NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIO: 

 

GENERAL  

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

(DOGC 29/2/2012)  

• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme.  

(DOGC 5/8/2010)  

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.  

(DOGC 24/7/2006)  

• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis.  

(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010)  

• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana.  

(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003)  

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana.  

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos  

(BOE 28/03/2006)  

• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales, RSCIEI. Anexo II  

(BOE 17/12/2004)  

• Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)  

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

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 



  
 
 
 
 

27 

 

Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 

28/04/1995)  

• Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 

urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)  

• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. (BOE 11/03/2010)  

• Llei 9/2003, de la mobilitat (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003)  

VIALITAT  

• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de la 

Instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003)  

• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, 

de la Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003)  

• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, de la Instrucción 

de Carreteras. (BOE 04/03/2016)  

• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de la 

Instrucción de Carreteras. (BOE 10/03/2016)  

• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos.  

• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras.” (BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 

(18/03/2002) 
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10.          ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

Dades de l'obra 

PROJECTE D‘ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL 

 

Emplaçament:  

Ivars d’Urgell, el Pla d’Urgell 

 

 

Superfície útil: 

 

 

 

Promotor:  

DIPUTACIO DE LLEIDA 

 

 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 

NOEMI BAÑERES PORTA 

 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

NOEMI BAÑERES PORTA 

 

 

 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: -- 

Bastant plana 

 

 

Característiques del terreny: -- 

Es situa just al costat del camí principal, essent un espai de conreu 

 

 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: -- 

No hi ha edificis colindants, és un camí 

 

 

Instal.lacions de serveis públics:  

Hi ha alguns pouets de reg de la Comunitat de regants 
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Ubicació de vials:  

L’ACCCÈS ÉS BO. 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 

mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 

efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 

posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 

d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 

d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 

cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 

Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 

seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement 

de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  

repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 

Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els 

empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 

aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 

al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 

seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

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

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 

l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 

l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
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d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l'obra o prop de l'obra 

 

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

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

següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 

monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 

el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 

rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 

riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 

adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 

pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 

treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 

l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 

l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 

particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 

tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 

cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 

que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i 

tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 



 
 
 

37 

 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

3.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

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

1627/1997) 

 

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

les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 

del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 

o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, 

s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent. 
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Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

 

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 

la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

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

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 

serà obligatòria 

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

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 

de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 

alienes a l'obra puguin entrar 

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

vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

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

 

6. Primers auxilis 

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

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 

ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

7. Normativa aplicable 

Veure Annex 
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 

MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 

26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 

10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 

31/01/97) i les seves modificacions 

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

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES 

DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO 

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 

23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 

l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de 

la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 

23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 

RUIDO  

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 

LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 

CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 

RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 

AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            

(BOE: 15/06/52) i les seves 

modificacions posteriors 
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 

ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 

30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 

4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 

05/09/70; 09/09/70)       correcció 

d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 

TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 

POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 

18/09/87) 

 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 

17/07/03).  vigent a partir del 17 

d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 

28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  

la modificació: O. de 16 de abril de 

1990 (BOE: 24/04/90))  
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  

correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             

modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 

alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 

RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 

1215/1997 
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 

27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 

30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

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

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

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

modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

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

modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 

FACIALES 

 

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

modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

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

modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

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

modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

AMONÍACO 

 

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

modificació: BOE: 01/11/75 
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11.          CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Tot i que la classificació del contractista només és exigible en els contractes d'obres 

amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros, en aquest cas la classificació 

seria la següent: 

 

Categoria 1. G.6 

 

Categoria 1, si la quantia del contracte és inferior o igual a 150.000 euros. 

G) Vials i pistes 

     1. Autopistes, autovies 

     2. Pistes d'aterratge 

     3. Amb ferms de formigó hidràulic 

     4. Amb ferms de mescles bituminoses 

     5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 

     6. Obres viàries sense qualificació específica 
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12.          PRESSUPOST 
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13.          SERVEIS AFECTATS  

No hi ha afectacions de cap tipus de servei 
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14.          EXPROPIACIONS  

Els terrenys on s’actua són de titularitat pública 

 

 

Ivars d’Urgell, maig 2021 

 

Noemí Bañeres Porta, arquitecte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. 2.  PLÀNOLS 

 

 

 



expedient: escala:

IU - 16 - 20 A3: 1/2.000

1ADEQUACIÓ TRAM CAMÍ DE BARBENS

ZONA INSTAL.LACIÓ RÈTOLS EXTERIORS PROJECTE D'ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL
Ivars d'Urgell, Lleida

arquitecte: promotor: 

NOEMÍ BAÑERES PORTA DIPUTACIÓ DE LLEIDA maig 2021 EMPLAÇAMENT



expedient: escala:

IU - 16 - 20 A3: --/--

2ADEQUACIÓ TRAM CAMÍ DE BARBENS

ZONA INSTAL.LACIÓ RÈTOLS EXTERIORS PROJECTE D'ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL
Ivars d'Urgell, Lleida

arquitecte: promotor: 

NOEMÍ BAÑERES PORTA DIPUTACIÓ DE LLEIDA maig 2021 ORTOFOTO



Estesa de saulo

Geotextil
Sub-base granular ZN-20

DETALL SECCIÓ 
ADEQUACIO CAMÍ

expedient: escala:

IU - 16 - 20 A3: 1/2.000

3PROJECTE D'ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL
Ivars d'Urgell, Lleida

arquitecte: promotor: 

NOEMÍ BAÑERES PORTA DIPUTACIÓ DE LLEIDA maig 2021 DISTRIBUCIÓ I DETALL CAMÍ



expedient: escala:

IU - 16 - 20 A3: 1/--,--

4PROJECTE D'ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL
Ivars d'Urgell, Lleida

arquitecte: promotor: 

NOEMÍ BAÑERES PORTA DIPUTACIÓ DE LLEIDA maig 2021 SITUACIÓ TOTEMS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 



 

1.- ASPECTES GENERALS. 

 

1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 

 

1.1.1.- Objecte. 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 

igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 

organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

 

1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 

 

El present plec s'aplicarà a totes les obres d'urbanització del camí peatonal que discorre pel camí que 

uneix el poble d’Ivars d’Urgell amb Cal Tous 

 

1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 

Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 

s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

 

 GENERAL 

 

- Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i 

tota la legislació complementària. 

 

- Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i les 

disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP. 

 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per 

Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 

 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres. 

 

- RDL 2/2000 sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s’oposi al que 

estableix la LCAP. 

 

- Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 

Institut de la Construcció de Catalunya. 

 

- NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 

 

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 

de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta 

de les Normes UNE vigents. 



 

 

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i 

altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 

 

- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 

laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

 

- Norma de construcción sismorresistente parte general i edificación (NCSE - 02). 

 

- Codi de circulació vigent. 

 

 

- Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE 

SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad 

Minera” 

 

- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció d’errades DOGC 2005, 

de 30.1.1995). 

 

- En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions 

dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i 

Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

 

- O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y 

drenajes”. 

 

- Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3, i ponts del MINISTERIO DE 

FOMENTO, juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions. 

 

- OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteres y Puentes relatives a formigons i acers 

(BOE, de 6 de març) 

 

- Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre 

Ministerial de 9 d’abril de 1964. 

 

- Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre). 

 

- OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000) 

 

-  “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig 

de 1989. 

 

- OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó. 

 



- Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, 

en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 

 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 

 

- MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 

 

- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 

aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

 

 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 

utilitzats en la construcció. 

  

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 

relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 

certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de 

les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

 

Ciments 

Filferros trefilats llisos i corrugats 

Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

Productes bituminosos impermeabilitzants 

Poliestirens expandits 

Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

Aixetes sanitàries 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 

d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

 

 INSTAL·LACIONS 

 

- Ordre de 15 de setembre de 1986 per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent 

instrucció del Ministerio de Fomento (BOE Núm. 228 de 23/091986). 

 

- Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre de 28 de juliol 

de 1974). 

 



 

- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de 

gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 

 

- Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l‘aigua 

per al consum humà. 

 

- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

Tècnica de Derivats del Ciment. 

 

- Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E · Instruccions per a tubs de formigó armat o 

pretesat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

 

- Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 

subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

 

 

 FERMS 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 

O.M. de 6 de febrer de 1976, i les modificacions posteriors. 

 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989. 

 

- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 

d’octubre de 1991. 

 

 ESTRUCTURES 

 

- Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1427/2008. 

 

- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSR-02, RD 997/20022. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC-08, aprovat per Reial 

Decret 956/2008. 

 

- Durabilitat del formigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

 

- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per Ordre 

de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

 

SENYALITZACIÓ D’OBRA 



 

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

 

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

 

- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes en vies 

fora de poblat. 

 

SEGURETAT I SALUT 

 

- Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

- Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92). 

 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals 

o mòbils. 

 

- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997), disposicions mínimes de seguretat 

i salut a les obres de construcció. 

 

- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

 

- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 

d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

 

 RESIDUS 

 

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

i demolició. 

 

- Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 

1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm 

182, de 30 de juliol de 1988). 

 

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

DEROGADA la disposició final 2 pel Decret 245\1993, de 14 de setembre, d'aprovació dels 

Estatuts de la Junta de Residus 

MODIFICATS els articles 56.1.c i 75.1.c per la Llei 3\1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 

de l'administració ambiental 

MODIFICADA per la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 



 

DEROGATS els articles 49, 50 i 51 per la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les i 

nfraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

 

- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

MODIFICA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

MODIFICATS els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 pel Decret 161/2001, de 12 de juny, de 

modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

MODIFICATS els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, 

de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

MODIFICA els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, llista europea de residus. 

 

- Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 

CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al 

dret intern. 

 

- Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE 

L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern). 

 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot 

moment, les condicions més restrictives. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes 

competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són 

en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 

haver respecte el que disposa aquest plec. 

 

 

1.2.- Descripció de les obres. 
 

Esbrossada i excavació per a caixa de paviment en terreny compacte 

Repàs i piconatge de caixa de paviment, 

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 



Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense 

adherir 

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 

Bastiment i reixa d'acer galvanitzat, abatible i amb tanca, per a tapes d'arqueta de reg, de 1200x1200x30 

mm 

 

1.3.- Direcció d'obra. 

 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per Promotor, estarà a càrrec d'una Direcció 

d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. Promotor participarà en la Direcció d'Obra en la 

mida que ho cregui convenient. 

 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 

actuacions que porti a terme el Contractista. 

 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per Promotor. 

- Les modificacions d'obra establertes per Promotor. 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 

definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs 

de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 

aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 

partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 

programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per 

a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les 

condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 

ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 



 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o 

convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 

programa  de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 

ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control 

i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot 

presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, 

prèviament  a la seva recepció per Promotor. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a 

Promotor un cop acabats els treballs. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb 

allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra 

per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració 

i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 

tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 

expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si 

aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per Promotor. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 

facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 

mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 

persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra 

estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació 

formal de constància, conformitat o objeccions. 

 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 

s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

 

1.4.- Desenvolupament de les obres. 

 

1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 

Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 

comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del 



citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a 

l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 

que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de 

domini o serveis existents.  

 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 

compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 

Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. 

La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps 

d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

 

1.4.2.- Plànols d'obra. 

 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren 

en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 

realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 

suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 

d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 

Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 

adequadament les disposicions adoptades. 

 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució 

de les obres. 

 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 

l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o 

ho comunicarà a Promotor per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà 

dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del 

qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació 

dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

 

1.4.3.- Programes de treballs. 

 



 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 

complert. Aquest programa de treball serà aprovat per Promotor al temps i en raó del Contracte. 

L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de Promotor. 

 

El programa de Treball comprendrà: 

 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 

criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de servei, 

oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar 

l'acompliment del  programa. 

 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 

troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la 

justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les 

quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 

superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 

 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres,  

previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com 

per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 

que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  

aquestes. 

 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per 

a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 

processos i/o retards en la realització dels treballs, Promotor ho cregui convenient. La direcció d'Obra 

tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar 

en  la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 

que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 

detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

1.4.4.- Control de qualitat. 

 



La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 

adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari 

per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les 

i en funció d'això disposarà: 

 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 

funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de Promotor, com a incorregibles en 

que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas 

de no ser reconstruïdes en el termini concedit, Promotor podrà encarregar el seu arreglament a tercers, 

per compte del Contractista. 

 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 

comportament de l'obra executada. 

 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat 

a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 

auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a 

cap indemnització per al Contractista. 

 

1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti 

de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa 

manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, 

hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions 

depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se 

de la zona d'obres. 

 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en 

tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites 

a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 

d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 

assignat a l'obra. 



 

 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 

podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 

expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 

1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 

 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 

sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada 

per la Direcció d'Obra. 

 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 

de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així 

com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 

ocultació. 

 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar 

per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

 

Promotor no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació 

formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la 

comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

 

1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al 

tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 

disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 

jurisdicció sobre el trànsit.  

 

1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 

 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 

riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i 

del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat 

i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 

circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  

 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

 

1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 



 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 

medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un 

pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 

disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 

ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra 

es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 

implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 

pol·lució fònica. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 

altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 

medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels 

organismes institucionals competents en la matèria. 

 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 

hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de 

treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

1.4.10.- Abocadors 

 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda.. 

 

1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 

normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 

pràctica per a obres similars. 

 

1.5.- Amidament i abonament. 

 

1.5.1.- Amidament de les obres. 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps 

anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi 

de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols 

que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

 



 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració 

sobre el particular. 

 

1.5.2.- Abonament de les obres. 

 

1.5.2.a.- Preus unitaris. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva 

a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra 

del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició 

que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 

hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 

tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la 

unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus 

auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 

preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

 

1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista. 

 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne-

cessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  

energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades 

de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

 

2.- MATERIALS BÀSICS. 



 

2.1.- Aspectes generals. 

 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 

hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 

suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la 

seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

 

2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 

 

2.2.1.- Consideracions generals. 

 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per 

productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre 

matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels 

terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les 

condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 

 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 

adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 

10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i 

especificacions del PG3. 

 

En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions: 

• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 

• Equivalent de sorra més gran de 30. 

• L’índex de plasticitat serà zero. 

• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 

 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la 

fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

 

2.3.- Materials per a ferms. 

 

2.3.1.- Tot-ú artificial. 

 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les especificacions 

d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 

 

S’executarà la granulometria ZA-25. 

 

2.4.- Beurades, morters i formigons. 

 

2.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 

 



 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit 

a la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 

 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 

mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

 

2.4.2.- Granulats per a morters i formigons. 

 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 

 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 

d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 

l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 

Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un 

control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs 

X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i 

no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 

2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

 

2.4.3.- Ciments. 

 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel 

qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 

 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 

Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 

homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 

recollides en el R.D.1313/1998. 

 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels assaigs 

de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que 

corresponen al director d’Obra. 

 

En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-97 

per als ciments sense marca de qualitat. 

 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 

tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

 



2.4.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 

 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions 

de les instruccions EHE-98 

 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 

treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

 

2.4.5.- Beurades per a injecció de beines de pretesat. 

 

Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò prescrit a la 

instrucció EHE-98. 

 

2.4.6.- Morters sense retracció. 

 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 

ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius 

que li confereixen: 

 

   - curt temps d'adormiment. 

   - alta resistència a curt termini. 

   - retracció compensada. 

   - gran fluïdesa. 

 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

 

 Expansió a 28 dies   0,05 %. 

 Resistència a compressió a 24 h 200 kg/cm2. 

 Resistència a compressió a 28 d 450 kg/cm2. 

 Mòdul d'elasticitat a 28 d  300.000 kg/cm2. 

 Adherència al formigó a 28 d  30 kg/cm2. 

 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 

aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 

 

2.4.7.- Formigons. 

 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus 

de formigons: 

 

Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 

Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 

N/mm²).  



 

Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com a 

mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  

 

A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 

 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per 

a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui 

intenció de fer servir el Contractista. 

 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 

característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se 

a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran 

sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  

 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 

Projecte. 

 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 

treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 

s'executi un formigó compacte i homogeni. 

 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 

aprovats per la Direcció d'Obra. 

 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per 

a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams 

per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament 

o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap 

abonament. 

 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 

transport i posada en obra. 

 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons 

es realitzaran als següents nivells: 

 

 Formigons tipus A Nivell reduït 

 Formigons tipus B Nivell normal 

 Formigons tipus C Nivell intens 

 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 

d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

 

- Planta preparadora: 

 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

 



Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 

predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del 

fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i 

control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, 

marca, tipus i qualitat, etc.). 

 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 

ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 

- Identificació dels granulats: 

Procedència i assaigs d'identificació. 

 

- Identificació del ciment: 

Procedència i assaigs de recepció. 

 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i 

amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. La planta acceptada haurà de 

permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la revisió de totes les 

operacions de fabricació i control. 

 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 

corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 

 

 

 

3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 

 

3.1.- Treballs generals. 

 

3.1.1.- Replantejament. 

 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 

l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de 

cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 

 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 

responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 

replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 

Director. 

 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 

tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i 

materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 



 

esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 

cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 

l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin 

o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats 

treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries 

per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les 

comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots 

els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, 

els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, 

el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 

comprovació dels punts recuperats. 

 

3.1.2.- Accés a les obres. 

 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 

totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 

sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials 

a l'obra, etc. 

 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 

lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

 

Promotor es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o 

instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra 

definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament 

de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 

 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per 

a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

 

Promotor es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 

comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix 

o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement 

i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, 

muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 

 

3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 



Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 

demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries 

per a l'execució de les obres definitives. 

 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 

excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense 

caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució 

de les obres objecte del contracte. 

 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació 

i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 

3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 

 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 

potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, 

així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la 

qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 

disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que 

puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 

intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats 

els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 

d'alterar el Programa de Treball. 



 

 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 

qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa 

de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 

obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, 

en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 

previsions. 

 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus 

de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 

indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

 

3.2.- Treballs previs i moviment de terres. 

 

3.2.1.- Treballs previs 

 

3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

 

3.2.2.- Excavacions. 

 

3.2.2.a.- Consideració general. 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 

topogràfiques precises. 

 

3.2.2.b.- Excavació de rases, pous i fonaments. 

- Definició. 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

 

Comprèn les següents operacions: 

 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 

l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 

excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui 

el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 

transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 

materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 



- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d’aquesta unitat d'obra. 

 

- Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 

mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

 

- Execució de les obres. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 

referències topogràfiques precises. 

 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a 

la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 

fondàries i/o dimensions. 

 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 

suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condi-

cions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 

mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o 

no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de 

l'excavació. 

 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 

que existeixi en ells perill de vinclament. 

 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 

assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 

realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el 

Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques 

del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 

dinàmiques, a les proximitats. 

 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 

qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 

material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 

tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 



 

 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 

l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 

com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 

 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director 

davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 

afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o 

martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 

regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessi-

vament prims.  

 

3.2.3.- Terraplenats i rebliments. 

 

3.2.3.a.- Rebliments localitzats. 

- Definició. 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministrar, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós 

d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin la utilització dels mateixos equips que per l’execució 

de terraplens. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- La preparació de la superfície d’assentament. 

- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 

plec.. 

- L'extensió d'una tongada. 

- La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 



- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d’aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el 

gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

 

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la 

rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 

 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per 

cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

 

3.2.4.- Elements singulars. 

 

3.2.4.a.- Pericons i pous. 

- Definició. 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 

maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 

seran els que indiquen els plànols. 

 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

 

3.2.4.b.- Bastiments i tapes 

Definició: 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col.locació del morter d'anivellament 

- Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

 

Execució de les obres: 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 



 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir 

el seu pendent. 

 

Toleràncies d'execució: 

     - Nivell entre la tapa i el paviment ± 2 mm 

 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 i 411.4 del PG-3. 

 

3.2.4.c.- Graons per a pous de registre 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- El subministrament, col·locació i fixació dels graons 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

3.3.- Afermats. 

 

3.3.1.- Tot-ú artificial. 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

 

- Extensió de tongada. 

La capa de tot-ú artificial del tipus ZA-25 s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu 

estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

 

- Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 

obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà 

l’ amplada i pendent de la secció transversal. 

 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 

disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 

etc. 

 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 



 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 

aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

 

- Carrega amb placa i altres especificacions.. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

 

- Control de qualitat. 

 

Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

 

CONTROL DE PRODUCCIÓ 

 

Es realitzaran els següents assaigs: 

 

- Cada dia: 

- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

 

- Cada 15000 m3 de material produït: 

- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 

 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 

aleatòriament. 

 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 

realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

 

- Criteris d’acceptació o refús del lot. 

 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor 

modificada. 

 

3.4.- Formigonat. 



 

 

3.4.1.- Aspectes generals. 

 

- Definició. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a 

la fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació 

de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap 

tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació 

per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 

element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  

 

3.4.2.- Pla de formigonat. 

 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà 

per a la bona col·locació del formigó. 

 

En el pla es farà constar: 

 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada 

unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

 

Per a cada unitat es farà constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 

bastides, taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

 



Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 

serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, 

sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una 

làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg 

continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 

s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament 

després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota 

la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 

instruccions de la direcció d'obra. 

 

3.5.- Elements auxiliars. 

 

3.5.1.- Encofrats i motlles. 

 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- Els càlculs de projecte dels encofrats. 

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

- Els productes de desencofrat. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Tipus d'encofrat. 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

 

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats 

es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, 

així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la 

vibració. 

- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada 

i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que 

oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als 

paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) 

als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadel-

lades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 

mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 

mil·límetres (10 mm). 

 

- Execució. 



 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 

desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 

suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà 

sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el 

lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 

s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

 

4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 

 

4.1.- Moviment de terres. 

 

4.1.1.- Treballs preliminars. 

 

4.1.1.a.- Enderrocs, demolicions i desmuntatges. 

L'amidament de les demolicions s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, buit 

i massís, realment executats en obra. 

 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

 

Les demolicions de claveguerons es mesurarà per metres lineals (ml). 

 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 

resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda.. 

 

El tall amb serra de disc dels paviments fins a una fondària de 20 cm es mesurarà per metres lineals 

(ml). 

 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts 

al Quadre de Preus. 

 

4.1.2.- Excavacions. 

 

4.1.2.a.- Excavació de rases, pous i fonaments. 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 

rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 

laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions 



de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base 

inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, 

a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base 

superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació 

o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 

dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 

 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 

realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 

sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 

transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 

no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 

director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 

aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 

independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 

 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

 

4.1.3.- Terraplens i rebliments. 

 

4.1.3.a.- Rebliments localitzats. 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 

presos abans i després dels treballs. 

 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren 

al Quadre de Preus. 

 

4.1.3.b.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 

 

Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaran com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb 

els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi 

efectuat dintre el volum excavat.  

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 

 

4.1.5.b.- Proteccions d’escullera 

 

Les proteccions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o dels 

talussos de terraplens s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats mesurats segons 



 

les dimensions teòriques que figuren als plànols de projecte o que en el seu defecte indiqui el Director 

de les Obres. 

 

 

4.1.4.- Elements singulars. 

 

4.1.4.a.- Pous de registre. 

 

Es mesuraran per metre lineal (ml) de pou totalment construït. El preu inclou el formigó de solera, i el 

prefabricat de formigó i graons per a formació d'escales de gat.   

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 

Quadre de preus. 

 

4.1.4.b.- Embornals 

 

Es mesuraran per unitats (Ut) d’embornal totalment construït. El preu inclou el formigó de solera, el 

prefabricat de formigó, el marc i la reixa abatible.  

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 

Quadre de preus. 

 

4.1.4.c.- Bastiments i tapes de pous de registre. 

Les tapes i bastiments, incloses dins un únic preu s’amidaran per unitats (ut) realment col·locades.  

 

L’abonament es realitzarà segons el tipus i característiques que a tal efecte figuren al Quadre de preus. 

En el preu s’inclou la unitat d’obra completa i acabada. 

4.1.4.d.- Graons per a pous de registre 

Els graons per a la formació d’escales de gat dins els per a pous de registre s’amidaran per unitats (ut) 

realment col·locats. S’inclou la unitat d’obra completa i acabada. 

 

L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquestes unitats 

d'obra. 

 

4.2.- Afermats. 

 

4.2.1.- Capes granulars. 

 

4.2.1.a.- Tot-u artificial. 

El tot-ú artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 

seccions tipus assenyalades als Plànols. 

 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 

minva de gruixos de capes subjacents. 

 

4.3.- Estructures de formigó. 



 

4.3.1.- Formigons. 

 

4.3.1.a.- Formigó en massa o armat. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 

següents particularitats i excepcions: 

 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 

l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar 

l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 

drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 

d'aquestes unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 

Quadres de preus. 

 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de 

tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes 

operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el 

previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

 

4.4.- Parides alçades d’abonament íntegre 

 

4.4.1.- Seguretat vial 

 

P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals 

durant l’execució dels treballs segons indicacions de la direcció de l’Obra. 

 

4.4.1.a.- Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

 

- Definició: 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres 

de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de 

vianants. 

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 

- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que 

acabi la seva necessitat de: 

Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 

Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 

suports i elements auxiliar de fixació. 

 Cons 

 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 



 

 Semàfors provisionals. 

 Captafars. 

Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb 

la normativa vigent. 

Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 

Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 

balisament. 

Tot el material necessari per la instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 

correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada 

per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 

desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb 

el desenvolupament de les obres. 

 

Condicions generals: 

 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  

aprovada per la D.F. 

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

 

4.4.1.b.- Condicions del procés d’execució. 

 

La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 

eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, 

ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 

immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 

fabricant. 

Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 

desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 

definitives. 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 

compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 

establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 

menors de les específiques d’obres definitives. 

 



4.4.1.c.- Unitat i criteri d’amidament. 

 

- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 

provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 

partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 

 

4.4.1.d.- Normativa de compliment obligatori. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 

O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels 

annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 

(B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre 

de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, 

l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

- Reglament de Baixa Tensió. 

 

4.4.2.- Esgotament en rases i pous 

 

P.A. de cobrament íntegre per als treballs d'esgotament d'excavació a cel obert en rases i pous dels 

diferents carrers de l’obra, aquest es realitzarà amb electrobomba submergible per a un cabal maxim 

de 40 m3/h i alçada manomètrica total de 20 m, com a màxim. 

 

El preu de la unitat inclou tots els conceptes, materials i operacions necessàries a més dels consums 

dels equips electrogeneradors per totes les rases i pous que s’excavin i sigui necessari l’esgotament en 

el transcurs de les obres. 

 

4.4.3.- Treballs de topografia 

 

P.A. de cobrament íntegre per als treballs de topografia necessaris en l'execució dels treballs als 

diferents carrers de l’obra per la renovació de la xarxa de clavegueram i d’abastament, inclòs presa 

d’amidaments, replanteig i execució de plànols d'obra executada, segons indicació de la Direcció de 

l'Obra. 

 

El preu de la unitat inclou tots els materials i operacions necessàries. 

 

4.4.4.- Seguretat i salut en els obres 

 

P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat i salut en el treball segons l’Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut inclòs en present el Projecte Constructiu. 

 

 

 

 

Llleida, maig de 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 AMIDAMENTS 

 

 

 



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

AMIDAMENTS Data: 02/07/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST IU 23 MMM
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 510,000 0,300 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

2 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 510,000 510,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

3 P240-DYNT m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 510,000 0,300 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

Obra 01 PRESSUPOST IU 23 MMM
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS

1 P936-E3M1 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 510,000 0,300 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

2 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 510,000 0,300 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

3 P7B1-6Q3I m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 510,000 510,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

Obra 01 PRESSUPOST IU 23 MMM
Capítol 03  PROTECCIONS ARQUETES REG

EUR



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

AMIDAMENTS Data: 02/07/21 Pàg.: 2

1 PD50-48M1 u Bastiment i reixa d'acer galbanitzat, abatible i amb tanca, per a tapes d'arqueta de reg, de 1200x1200x30 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST IU 23 MMM
Capítol 04  CONTROL DE QUALITAT

1 PLACADECARR 1 Plaques de càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PROCTOR u Assaig de proctors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST IU 23 MMM
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 SEGURETATS pa Seguretat i salut a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST IU 23 MMM
Capítol 06  TOTEMS-RETOLS EXTERIORS

1 TOTEMSRETOL U Tòtems-rètols exteriors. Conjunt format per una estructura interior, un plafó gràfic posterior, un plafó gràfic
frontal i un plafó gràfic més petit sobreposat al plafó frontal. Cargolat al paviment de la vorera, sobre l'asfalt o
altra superfície dura. Segons mostra de la gràfica, característiques i continguts que s'adjunten

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ESTADÍSTICA DE PARTIDES 

 

 

 



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

02/07/21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de
paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

4,48 153,000 3,551 685,44

P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb compactació
del 95% PM

1,55 510,000 4,092 790,50

P240-DYNT m3 Càrrega amb mitjans mecànics
i transport de terres a
instalꞏlació autoritzada de
gestió de residus, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de
fins a 2 km

3,98 153,000 3,153 608,94

P7B1-6Q3I m2 Geotèxtil format per feltre de
polièster no teixit lligat
mecànicament de 400 a 500
g/m2, colꞏlocat sense adherir

3,94 510,000 10,414 2.009,40

P936-E3M1 m3 Paviment de sauló, amb estesa
i piconatge del material al 98 %
del PM

30,12 153,000 23,875 4.608,36

P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb
estesa i piconatge del material
al 98% del PM

28,24 153,000 22,386 4.320,72

PD50-48M1 u Bastiment i reixa d'acer
galbanitzat, abatible i amb
tanca, per a tapes d'arqueta de
reg, de 1200x1200x30 mm

115,30 6,000 3,587 691,80

PLACADECA 1 Plaques de càrrega 162,54 4,000 3,378 650,16

PROCTOR u Assaig de proctors 114,46 4,000 2,379 457,84

SEGURETAT pa Seguretat i salut a l'obra 176,84 1,000 0,9210 176,84

TOTEMSRET U Tòtems-rètols exteriors.
Conjunt format per una
estructura interior, un plafó
gràfic posterior, un plafó gràfic
frontal i un plafó gràfic més
petit sobreposat al plafó frontal.
Cargolat al paviment de la
vorera, sobre l'asfalt o altra
superfície dura. Segons mostra
de la gràfica, característiques i
continguts que s'adjunten

331,54 13,000 22,3211 4.310,02

TOTAL: 100,0019.310,02



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 QUADRE DE PREUS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

 

 

 



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/07/21 Pàg.: 1

P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 28,24 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P951-5RZO m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat, format per paviment de tractament
superficial monocapa amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E3

11,13 €

(ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

66,74 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P9L1-E982 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 P240-DYNT m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 P7B1-6Q3I m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2,
col·locat sense adherir

3,94 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 P936-E3M1 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 30,12 €

(TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-6 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 28,24 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 PD50-48M1 u Bastiment i reixa d'acer galbanitzat, abatible i amb tanca, per a tapes d'arqueta de reg, de
1200x1200x30 mm

115,30 €

(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-8 PLACADECARR 1 Plaques de càrrega 162,54 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 PROCTOR u Assaig de proctors 114,46 €

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 SEGURETATS pa Seguretat i salut a l'obra 176,84 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 TOTEMSRETOL U Tòtems-rètols exteriors. Conjunt format per una estructura interior, un plafó gràfic posterior,
un plafó gràfic frontal i un plafó gràfic més petit sobreposat al plafó frontal. Cargolat al
paviment de la vorera, sobre l'asfalt o altra superfície dura. Segons mostra de la gràfica,
característiques i continguts que s'adjunten

331,54 €

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

 

 

 



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 19/05/21 Pàg.: 1

P-1 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,48 €

Altres conceptes 4,48000 €

P-2 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,55 €

Altres conceptes 1,55000 €

P-3 P240-DYNT m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,98 €

Altres conceptes 3,98000 €

P-4 P7B1-6Q3I m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2,
col·locat sense adherir

3,94 €

B7B1-0KQ5 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2 2,56300 €

Altres conceptes 1,37700 €

P-5 P936-E3M1 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 30,12 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08700 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 20,30900 €

Altres conceptes 9,72400 €

P-6 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 28,24 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08700 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 19,27400 €

Altres conceptes 8,87900 €

P-7 PD50-48M1 u Bastiment i reixa d'acer galbanitzat, abatible i amb tanca, per a tapes d'arqueta de reg, de
1200x1200x30 mm

115,30 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,20680 €

BD5J-0M4N u Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat, per a interceptor de 1000 mm d'amplària, de
390 mm de llargària, 40 mm de gruix amb engraellat de 35x35 mm i platines de 40x3 mm i
10x3 mm

91,90400 €

Altres conceptes 22,18920 €

P-8 PLACADEC 1 Plaques de càrrega 162,54 €

BVAI-02LM u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

153,34000 €

Altres conceptes 9,20000 €

P-9 PROCTOR u Assaig de proctors 114,46 €

Sense descomposició 114,46000 €

P-10 SEGURETA pa Seguretat i salut a l'obra 176,84 €

Sense descomposició 176,84000 €

P-11 TOTEMSRE U Tòtems-rètols exteriors. Conjunt format per una estructura interior, un plafó gràfic posterior,
un plafó gràfic frontal i un plafó gràfic més petit sobreposat al plafó frontal. Cargolat al
paviment de la vorera, sobre l'asfalt o altra superfície dura. Segons mostra de la gràfica,
característiques i continguts que s'adjunten

331,54 €

Sense descomposició 331,54000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/21 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 17,28000 €

A0D-0007 h Manobre 16,91000 €

A0E-000A h Manobre especialista 17,57000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 19,84000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 19,84000 €



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/21 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,57000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 65,55000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 99,35000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 93,94000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 47,34000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 42,77000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 30,63000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 67,28000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 58,37000 €



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/21 Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,74000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 17,66000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 16,76000 €

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,27000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,17000 €

B7B1-0KQ5 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2 2,33000 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

58,83000 €

BD50-1KM9 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 610x280x40 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció

40,96000 €

BD5J-0M4N u Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat, per a interceptor de 1000 mm d'amplària, de 390 mm
de llargària, 40 mm de gruix amb engraellat de 35x35 mm i platines de 40x3 mm i 10x3 mm

28,72000 €

BVAI-02LM u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 153,34000 €

BVAI-02LO u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma
UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8

40,13000 €

BVAI-02LP u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

14,99000 €



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/21 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P2214-AYNMP-1 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 93,94000 = 4,22730

Subtotal: 4,22730 4,22730

COST DIRECTE 4,22730
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48094

P2241-52SNP-2 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 73,57000 = 0,80927

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 65,55000 = 0,65550

Subtotal: 1,46477 1,46477

COST DIRECTE 1,46477
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55266

P240-DYNTP-3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,039 /R x 42,77000 = 1,66803

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 99,35000 = 2,08635

Subtotal: 3,75438 3,75438

COST DIRECTE 3,75438
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97964

P7B1-6Q3IP-4 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 17,28000 = 0,34560



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/21 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 19,84000 = 0,79360

Subtotal: 1,13920 1,13920

Materials

B7B1-0KQ5 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2

1,100      x 2,33000 = 2,56300

Subtotal: 2,56300 2,56300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01709

COST DIRECTE 3,71929
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,94245

P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 28,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 16,91000 = 0,84550

Subtotal: 0,84550 0,84550

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 47,34000 = 1,18350

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 65,55000 = 2,29425

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 73,57000 = 2,94280

Subtotal: 6,42055 6,42055

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,76000 = 19,27400

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,74000 = 0,08700

Subtotal: 19,36100 19,36100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01268

COST DIRECTE 26,63973
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,59838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,23812

P936-E3M1P-5 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 30,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 16,91000 = 0,84550

Subtotal: 0,84550 0,84550

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 47,34000 = 1,18350

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 73,57000 = 3,67850

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 65,55000 = 2,29425



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/21 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,15625 7,15625

Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 17,66000 = 20,30900

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,74000 = 0,08700

Subtotal: 20,39600 20,39600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01268

COST DIRECTE 28,41043
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,70463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,11506

P938-DFU8P-6 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 28,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 16,91000 = 0,84550

Subtotal: 0,84550 0,84550

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 65,55000 = 2,29425

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 73,57000 = 2,94280

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 47,34000 = 1,18350

Subtotal: 6,42055 6,42055

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,76000 = 19,27400

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,74000 = 0,08700

Subtotal: 19,36100 19,36100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01268

COST DIRECTE 26,63973
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,59838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,23812

P951-5RZO m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat,
format per paviment de tractament superficial
monocapa amb base de tot-u artificial, sobre
esplanada E3

Rend.: 1,000 11,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9L1-E982 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

1,000      x 0,59885 = 0,59885

P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

0,100      x 26,63973 = 2,66397

P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

0,115      x 62,96259 = 7,24070



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/21 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,50352 10,50352

COST DIRECTE 10,50352
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13373

P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 66,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,84000 = 0,37696

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 16,91000 = 1,45426

Subtotal: 1,83122 1,83122

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 73,57000 = 0,88284

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 67,28000 = 0,80736

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 58,37000 = 0,58370

Subtotal: 2,27390 2,27390

Materials

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 58,83000 = 58,83000

Subtotal: 58,83000 58,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02747

COST DIRECTE 62,96259
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,77776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,74034

P9L1-E982 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,004 /R x 17,57000 = 0,07028

Subtotal: 0,07028 0,07028

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 30,63000 = 0,12252

Subtotal: 0,12252 0,12252

Materials

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN

1,500      x 0,27000 = 0,40500



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/21 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

13808

Subtotal: 0,40500 0,40500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00105

COST DIRECTE 0,59885
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63479

PD50-48M1P-7 u Bastiment i reixa d'acer galbanitzat, abatible i amb
tanca, per a tapes d'arqueta de reg, de
1200x1200x30 mm

Rend.: 1,000 115,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 19,84000 = 8,33280

A0D-0007 h Manobre 0,420 /R x 16,91000 = 7,10220

Subtotal: 15,43500 15,43500

Materials

BD5J-0M4N u Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat, per a
interceptor de 1000 mm d'amplària, de 390 mm de
llargària, 40 mm de gruix amb engraellat de 35x35
mm i platines de 40x3 mm i 10x3 mm

3,200      x 28,72000 = 91,90400

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 30,17000 = 1,20680

Subtotal: 93,11080 93,11080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23153

COST DIRECTE 108,77733
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,52664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,30396

PLACADECARP-8 1 Plaques de càrrega Rend.: 1,000 162,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAI-02LM u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

1,000      x 153,34000 = 153,34000

Subtotal: 153,34000 153,34000

COST DIRECTE 153,34000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,20040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,54040



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/21 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

PROCTORP-9 u Assaig de proctors Rend.: 1,000 114,46 €

COST DIRECTE 107,98113
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,47887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,4600

_______________________________________________________________________________________________________________

SEGURETATSP-10 pa Seguretat i salut a l'obra Rend.: 1,000 176,84 €

COST DIRECTE 166,83019
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,00981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,8400

_______________________________________________________________________________________________________________

TOTEMSRETOP-11 U Tòtems-rètols exteriors. Conjunt format per una
estructura interior, un plafó gràfic posterior, un plafó
gràfic frontal i un plafó gràfic més petit sobreposat al
plafó frontal. Cargolat al paviment de la vorera, sobre
l'asfalt o altra superfície dura. Segons mostra de la
gràfica, característiques i continguts que s'adjunten

Rend.: 1,000 331,54 €

COST DIRECTE 312,77358
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,76642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,5400

_______________________________________________________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. PRESSUPOST 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1. PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 

 

 

 



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

PRESSUPOST Data: 02/07/21 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost IU 23 MMM

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment,terreny compacte(SPT
20-50),pala excavadora,+càrr.directa sobre ca

4,48 153,000 685,44

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 1)

2 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment,95%PM 1,55 510,000 790,50

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 2)

3 P240-DYNT m3 Càrrega mecànics+transp.terres,a instal·lació autoritzada de
gestió de residus,camió 12t,rec.fins a

3,98 153,000 608,94

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 2 km (P - 3)

TOTAL Capítol 01.01 2.084,88

Obra 01 Pressupost IU 23 MMM

Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS

1 P936-E3M1 m3 Paviment de sauló,estesa i piconatge del material98%PM 30,12 153,000 4.608,36

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
(P - 5)

2 P938-DFU8 m3 Base tot-u artificial,estesa i piconatge del material98%PM 28,24 153,000 4.320,72

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 6)

3 P7B1-6Q3I m2 Geotèxtil feltre polièster no teixit lligat mecànicament,400 a
500g/m2,sense adherir

3,94 510,000 2.009,40

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir (P - 4)

TOTAL Capítol 01.02 10.938,48

Obra 01 Pressupost IU 23 MMM

Capítol 03 PROTECCIONS ARQUETES REG

1 PD50-48M1 u Bast.+reixa,acer galva abatible i amb tanca,per a arqueta reg
1200x1200x30mm,

115,30 6,000 691,80

Bastiment i reixa d'acer galbanitzat, abatible i amb tanca, per a tapes
d'arqueta de reg, de 1200x1200x30 mm (P - 7)

TOTAL Capítol 01.03 691,80

Obra 01 Pressupost IU 23 MMM

Capítol 04 CONTROL DE QUALITAT

EUR



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

PRESSUPOST Data: 02/07/21 Pàg.: 2

1 PLACADECARR1 Plaques de càrrega 162,54 4,000 650,16

Plaques de càrrega (P - 8)

2 PROCTOR u Assaig de proctors 114,46 4,000 457,84

Assaig de proctors (P - 9)

TOTAL Capítol 01.04 1.108,00

Obra 01 Pressupost IU 23 MMM

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 SEGURETATS pa Seguretat i salut a l'obra 176,84 1,000 176,84

Seguretat i salut a l'obra (P - 10)

TOTAL Capítol 01.05 176,84

Obra 01 Pressupost IU 23 MMM

Capítol 06 TOTEMS-RETOLS EXTERIORS

1 TOTEMSRETOLU Instal.lacio de totems retols exteriors 331,54 13,000 4.310,02

Tòtems-rètols exteriors. Conjunt format per una estructura interior, un
plafó gràfic posterior, un plafó gràfic frontal i un plafó gràfic més petit
sobreposat al plafó frontal. Cargolat al paviment de la vorera, sobre
l'asfalt o altra superfície dura. Segons mostra de la gràfica,
característiques i continguts que s'adjunten (P - 11)

TOTAL Capítol 01.06 4.310,02

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

 

 

 



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/07/21 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS 2.084,88

Capítol 01.02  FERMS I PAVIMENTS 10.938,48

Capítol 01.03  PROTECCIONS ARQUETES REG 691,80

Capítol 01.04  CONTROL DE QUALITAT 1.108,00

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 176,84

Capítol 01.06  TOTEMS-RETOLS EXTERIORS 4.310,02

Obra 01 Pressupost IU 23 MMM 19.310,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19.310,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost IU 23 MMM 19.310,02

19.310,02

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

 

 



PROJECTE D´ITINERARI CULTURAL I LITERARI MARIA MERCÈ MARÇAL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 19.310,02

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 19.310,02................................................................. 1.158,60

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 19.310,02.............................................................. 2.510,30

Subtotal 22.978,92

21 % IVA SOBRE 22.978,92................................................................................................. 4.825,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 27.804,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1 
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RÈTOL PER A EXTERIOR AMB PEU

Conjunt format per una estructura interior, un plafó

gràfic posterior, un plafó gràfic frontal i un plafó gràfic

més petit sobreposat al plafó frontal.

Cargolat al paviment de la vorera, sobre l'asfalt o altra

superfície dura.

2
0
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Mostra de la gràfica.

13 originals diferents

(13 plafons frontals + 13 plafons petits)
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disseny

RUTA MMM a IVARS D'URGELL

26-01-2021
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Rètol exterior amb peu

Vistes amb mides generals

E:1/10 (A3)

E:1/30 (A3)
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ESTRUCTURA INTERIOR D'ACER

Estructura de tub 80 x 30 mm amb cantonades a

inglet.

Amb 8 forats amb reblons roscats M4 per a fixació

dibonds frontals amb cargol mètric i volandera.

Amb 2 patins de xapa 10mm soldats amb forats

passants per fixació a terra amb cargols

d'expansió o tac químic.

Plafó gràfic posterior fixat amb 6 cargols

autoroscants Ø4mm amb volandera.

Acabat zincat en fred ( 24 micres)
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PLAFÓ GRÀFIC

Plafó 3mm de gruix tipus Dibond

o equivalent.

Blanc amb vinil imprès i laminat

mat enganxat. A doble cara.

Dors tapat parcialment.

Retallat amb cantonades

arrodonidess i 4 forats passants

per a fixació.

PLAFÓ GRÀFIC

Plafó 3mm de gruix tipus Dibond

o equivalent.

Blanc amb vinil imprès i laminat

mat enganxat a la cara frontal.

Retallat amb cantonades

arrodonides i 8 forats passants

per a fixació.

PLAFÓ GRÀFIC

Plafó 3mm de gruix tipus Dibond o

equivalent.

Blanc amb vinil imprès i laminat mat

enganxat a una cara

Retallat amb cantonades arrodonides

i 6 forats passants per a fixació.

Opcionalment, aquest plafó pot ser

Dibond amb acabat pintura símil

alumini/plata RAL 9006 i sense vinil.
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IMPORTANT

· No modifiqueu les mides dels plafons gràfics o de la situació dels
cargols per evitar desquadraments entre la gràfica i el suport.

· Els forats al plafó de dibond son clarament més grans que els forats
en el suport per facilitar la dilatació del plafó per la calor.

· Els originals gràfics ja porten els forats i la silueta pel retall
incorporats a l'arxiu PDF per a impressió.
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disseny
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Rètol exterior amb peu

Peces acotades E:1/10 (A3)
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En un poble de la comarca que avui 
s’anomena el Pla d’Urgell hi ha la masia 
que van construir els meus avis paterns. 
Ells venien de Sant Martí de Tous i 
d’Esparraguera. Només vaig arribar a 
conèixer la meva àvia, i per poc temps. 
Quan ella va morir jo tenia tres anys. El meu 
primer record, que data d’uns mesos més 
tard, evoca un trasllat de casa: una mudança. 
Només dues imatges: algú, potser el meu 
pare, feia entrar dins una saca, per endur-
se’l, un gat que miolava i s’hi resistia. La 
meva mare plorava. Curiosament, en grec,  
el mot per dir trasllat, mudança, és metàfora. 
Un caprici lingüístic, potser irònic, lliga el 
meu primer record a la poesia.(...) A la meva 
mare li dec el sentit, la riquesa de la llengua. 
I el cant. Al meu pare, l’estímul cap a la 
cultura. En una altra fotografia, significativa, 
d’aquests meus primers anys, sec davant 
del portal de la masia, al costat d’ell, amb un 
llibre obert damunt la falda.

Del text «Qui sóc i per què escric», 
recollit al llibre Sota el signe del drac 
(1985-1997)

Maria-Mercè Marçal, nascuda el 13 de novembre 
de 1952, va passar els seus primers anys de vida en 
aquesta masia. En aquell moment s’anomenava Cal 
Tous, perquè l’avi patern de Marçal era originari 
de Sant Martí de Tous. Era una de les finques 
més importants de la zona i el pare de Marçal 
s’ocupava de portar les terres. Per un conflicte 
amb el germà gran, l’hereu, el pare de Marçal no 
va poder continuar portant-les, i amb la seva dona 
i les seves filles van haver de marxar de la casa.  

Marçal amb el seu pare a la 
porta de Cal Tous.

1_

 1  · Cal Tous
 2  · Carrer Balmes 
 3  · Parc de l’ermita
 4  · Carrer Jardí 
 5  · Plaça Bisbe Coll, la Pista 
 6  · Les Escoles Velles 
 7  · El camí de les bruixes 
 8  · L’església
 9  · Cal Segarreta 
 10  · Carrer Sant Andreu 
 11  · Mural-Sindicat 
 12  · Fòrum MMM 
 13  · Cementiri

RUTA 
Maria-Mercè Marçal a Ivars

www.fmmm.cat/rutes



Drap de la pols, escombra, espolsadors,
plomall, raspall, fregall d’espart, camussa,
sabó de tall, baieta, lleixiu, sorra,
i sabó en pols, blauet, netol, galleda.

Cossi, cubell, i picamatalassos,
esponja, pala de plegar escombraries,
gibrell i cendra, salfumant, capçanes.

Surt el guerrer vers el camp de batalla.

Del llibre Cau de llunes (1977), 
també recollit a Llengua abolida

Els pares de Maria-Mercè Marçal —Maria Serra i 
Antonio Marçal— van adquirir aquesta casa a principi 
dels anys seixanta, just acabada de construir, però 
no s’hi van instal·lar fins que el pare es va jubilar. En 
aquella època, Marçal ja vivia a Lleida, on estudiava 
el batxillerat, i passava els estius entre el mas dels 
oncles materns (el Mas Florens, a Seana) i aquesta 
casa. Al llarg de la seva vida, hi va venir sovint a 
visitar primer els pares i després la seva mare, quan 
el pare ja era mort.

Marçal de petita al costat 
dels seus pares i amb alguns 

treballadors de Cal Tous.
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DIVISA

A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.

Del llibre Cau de llunes (1977), 
també recollit a Llengua abolida

Aquest monument, creat per l’artista Xesco Mercé, es 
va inaugurar l’any 1999 en memòria de Maria-Mercè 
Marçal. L’ermita de la Mare de Déu de l’Horta, just al 
costat, era un dels indrets preferits de Marçal a Ivars, 
i sempre que podia venia a l’aplec, amb caragolada 
inclosa, que s’hi feia des dels anys vuitanta el primer 
diumenge de setembre.

Davant de l’ermita i sobre la moto del seu 
pare, Marçal (al darrere de tot) amb la seva 

germana, dues cosines i una tieta.   

3_

 1  · Cal Tous
 2  · Carrer Balmes 
 3  · Parc de l’ermita
 4  · Carrer Jardí 
 5  · Plaça Bisbe Coll, la Pista 
 6  · Les Escoles Velles 
 7  · El camí de les bruixes 
 8  · L’església
 9  · Cal Segarreta 
 10  · Carrer Sant Andreu 
 11  · Mural-Sindicat 
 12  · Fòrum MMM 
 13  · Cementiri

RUTA 
Maria-Mercè Marçal a Ivars

www.fmmm.cat/rutes



Les xiquetes del meu poble
seuen en cadira baixa
i amb un davantalonet
i un drap tan llarg com un dia 
sense pa-amb-xicolata, 
si feien punt de cama, 
si punt de cadeneta 
o punt d’escapulari, 
i cantaen allò 
de «montañas nevadas». 
 
Les dones del meu poble 
de matinet al tros: 
adés cullen patates, 
adés arrenquen cebes 
o aixafaen terrossos 
o se’n van a fer herba 
per als conills o duien 
farinetes als cotxos 
o segó a la feram, 
o apedacen llençols 
o passen agulletes 
o suquen pa amb vi i sucre 
per con tórnon de costura 
les xiquetes del meu poble.

Del llibre Cau de llunes (1977), 
també recollit a Llengua abolida

En aquest punt de la ruta hi treballava i vivia la modista 
Isabel Coll. En el seu cosidor també hi ensenyava 
costura a les nenes i noies del poble. Maria-Mercè 
Marçal, a qui agradava molt cosir, sovint anava al 
cosidor de la Isabel per fer-se la roba. Fins i tot, s’hi va 
fer el vestit del seu casament, una brusa d’un estampat 
de colors ben vius.

Marçal amb Ramon Pinyol el dia 
del seu casament a Seana.
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La mort t’ha fet escac i mat sense retop.
I de retop a mi, des del fons del mirall
que se m’encara, clos: no hi val amagatall.
Em sé arrapats al coll els tentacles del pop.
 
Sento l’udol del ca i el plany del llop.
El galop desbocat de l’hora i el cavall
del record que ens calciga, ja ni cassigall
del que fórem, i el glaç que ens colga cóp a cóp.
 
No sé sortir d’aquest carrer tallat
a sang pel mur on les ombres m’endolen
i on estrafaig només ganyotes de penjat.
 
I on et veig, cec als dies que s’escolen
sense donar-nos treva, en el tauler marcat
de la Mort, que ens ha fet escac i mat.

Del llibre Desglaç (1988), també 
recollit a Llengua abolida

Aquesta plaça, popularment anomenada la Pista, era 
un punt de trobada tradicional del poble durant la 
infantesa i joventut de Maria-Mercè Marçal. Quan 
arribava el bon temps, s’hi feien actuacions d’artistes 
reconeguts, balls i tota mena d’espectacles. El mes de 
juliol de 1995 Marçal va participar en la taula rodona 
sobre Bòsnia que s’hi va organitzar poc després de la 
matança de Srebrenica.
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Tan petita i ja saps com és d’alta
la paret que no es deixa saltar!

I jo voldria prou fer-te esqueneta.

Qui és que m’omple les mans de maons?
Qui em fa dir-te les serps de l’altra banda?

Qui fa que engalzi vidres a la tàpia?
—Tu, lladre de la teva llibertat?

Tan petita i ja saps com és d’alta
la paret que no et deixo saltar!

Del llibre La germana, l’estrangera 
(1985), també recollit a Llengua 
abolida

Aquí al davant hi havia hagut les escoles velles, 
construïdes als anys vint, on Maria-Mercè Marçal va 
fer tota l’educació primària, entre els cinc i els deu 
anys. Com era habitual en l’època franquista, l’escola 
era totalment autoritària i en castellà, i nens i nenes 
anaven en classes separades. Marçal no en guardava 
gaire bon record.        
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Avui, sabeu?, les fades i les bruixes s’estimen.
Han canviat entre elles escombres i varetes.
I amb cucurull de nit i tarot de poetes
endevinen l’enllà, on les ombres s’animen.

És que han begut de l’aigua de la Font dels Lilàs
i han parlat amb la terra, baixet, arran d’orella.
Han ofert al no-res foc de cera d’abella
i han aviat libèl·lules per desxifrar-ne el traç.

Davallen a la plaça en revessa processó,
com la serp cargolada entorn de la pomera,
i enceten una dansa, de punta i de taló.

Jo, que aguaito de lluny la roda fetillera,
esbalaïda veig que vénen cap a mi
i em criden perquè hi entri. Ullpresa, els dic que sí.

Del llibre Bruixa de dol (1979), 
també recollit a Llengua abolida

Aquest camí de terra s’anomena popularment el 
camí de les bruixes. La simbologia de la bruixa, molt 
present en l’obra de Maria-Mercè Marçal, hi té un 
valor molt positiu, que contrasta amb el que se li sol 
donar en la tradició popular. En Marçal, la bruixa és 
una dona lliure, que fuig dels esquemes i crea llaços 
de sororitat amb les altres dones. 

Marçal (la primera de la dreta) 
amb les altres nenes de  

l’escola i la mestra.
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1

T’he negat
mare
tres cops
i cent.
I cap gall no cantava
defora.
Són cegues, sordes, mudes
les nostres traïcions.
I la derrota.

2

Però cosides
l’una contra l’altra,
clavades
una i altra
pel mateix déu
en la creu del no-res
des del fons dels 
segles
brandem
la sang
del
nostre silenci,
aigua i vi,
a la ferida.
I es poden comptar 
tots els nostres ossos.

3

A la cruïlla
ossos, esculls de l’alba,
la paraula.

Del llibre pòstum Raó del cos (2000), 
també recollit a Llengua abolida

En aquesta església, dedicada a Sant Andreu, Maria-
Mercè Marçal va ser batejada pocs dies després de 
néixer i, la primavera de 1959, hi va rebre la Primera 
Comunió. També s’hi va fer el seu comiat religiós el 
6 de juliol del 1998. El seu comiat laic s’havia fet a 
Barcelona el dia abans, el 5 de juliol, el dia mateix de 
la seva mort. 

Marçal amb 
els seus pares 
a l’entrada de 
l’església el dia  
de la seva comunió.
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DIVISA

Sal oberta a la nafra: que no es tanqui!
Que no em venci cap àncora, vençuda
pels anys, i per l’oratge, i per la ruda.
Que cap pòsit d’enyor no m’entrebanqui!

Heura al velam! Sal viva a les parpelles
per albirar l’enllà, com un desert
obert de sobte en un deliri verd!
Que l’escandall encalci les estrelles!

Sal oberta i, en reble, cel obert!
Deixar senyal de sal on l’ona manqui
que m’assaoni llengua, nas i orelles!

Sal oberta a la nafra: que no es tanqui!
Sal que m’embranqui, en temps d’hora batuda,
pel gorg lunar on tota cosa muda!

Del llibre Sal oberta (1982), 
també recollit a Llengua abolida

Poc després de deixar Cal Tous, el pare de Maria-
Mercè Marçal va començar a treballar de capatàs 
de les finques de Cal Segarreta, una de les cases 
més importants del poble, situada al fons d’aquesta 
plaça. Així, la família de Marçal va deixar de formar 
part d’una de les cases riques del poble i el pare va 
haver de treballar per a una altra casa per  
guanyar-se el jornal. 
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SI EL MAR TINGUÉS BARANES

                      Si o mar tivera barandas...
                                Rosalía de Castro

 
Si el mar tingués baranes
i el tomb del cel mollons
prou sabria on cercar-te,
mes no hi vindria, no.

Si pogués posar en gàbia
el plomatge del foc.
Si el vent tingués andanes,
brides i estrep el cor.

Si pogués alçar tanques
al jardí de l’amor,
prou sabria on cercar-te,
mes no hi vindria, no.

No ho sents? S’obren les portes,
portes i porticons,
La pluja trenca ribes,
finestres i balcons!

I és aquí on jo et cerco,
no sé per què ni com,
dins la nit esmolada,
com la tempesta el torb,
pel mar sense baranes,
pel cel sense mollons.

Del llibre Sal oberta (1982), 
també recollit a Llengua 
abolida

Cal Segarreta va oferir a la família de Maria-Mercè Marçal 
de viure en aquesta casa, que era propietat seva, i s’hi van 
instal·lar l’any 1957, quan ella tenia cinc anys. Fins que  
no va anar a estudiar a Lleida, als 10 anys, Marçal va viure 
aquí. Així doncs, aquest veïnat va marcar la seva infantesa  
i la família hi va fer grans amics. Al costat de la casa hi 
havia una sala de cinema, que justament tenia una porta  
de ventilació que donava al jardí de la casa, i Marçal i la 
seva germana Magda hi havien pogut veure d’esquitllentes 
alguns finals de pel·lícules. Marçal 

amb la seva 
germana.
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FORAVILERS
 
Junts hem menjat,
—foravilers de tarda—
ametllons verds 
de la branca més alta 
robats d’un hort 
sense porta ni tanca,
 
ai, no la mosseguis, 
l’ametlla amarga! 
 
Esborràvem lliçons 
darrere els arbres 
de mestres i veïns: 
aquesta plana 
l’escrivíem ben sols 
amb lletra clara,

ai, no la mosseguis, 
l’ametlla amarga!
 
Esquitxada de nit 
la bata blanca 
i amb els dits entintats 
mig oblidàvem 
al cor de l’ametlló 
l’ametlla amarga,
 
ai, no la mosseguis,
amic, encara!

Del llibre Bruixa de dol (1979), també 
recollit a Llengua abolida

Aquest mural, de l’artista italià Salvatore Beninten, va 
ser pintat l’any 2009. De fet, es poden trobar poemes 
de Marçal pintats a les parets d’arreu dels Països 
Catalans. Just aquí al costat hi havia l’antic Sindicat, 
la primera ubicació de la Cooperativa d’Ivars, 
fundada l’any 1915.
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CANÇÓ DE FER CAMÍ 
     Per a la Marina

Vols venir a la meva barca?
—Hi ha violetes, a desdir!
Anirem lluny sense recança
d’allò que haurem deixat aquí.

Anirem lluny sense recança
—i serem dues, serem tres.
Veniu, veniu, a la nostra barca,
les veles altes, el cel obert.

Hi haurà rems per a tots els braços
—i serem quatre, serem cinc!—
i els nostres ulls, estels esparsos,
oblidaran tots els confins.

Partim pel març amb la ventada,
i amb núvols de cor trasbalsat.
Sí, serem vint, serem quaranta,
amb la lluna per estendard.

Bruixes d’ahir, bruixes del dia,
ens trobarem a plena mar.
Arreu s’escamparà la vida
com una dansa vegetal.

Dins la pell de l’ona salada
serem cinc-centes, serem mil.
Perdrem el compte a la tombada.
Juntes farem nostra la nit.

Del llibre Bruixa de dol (1979), 
també recollit a Llengua abolida

El novembre del 2008 s’inaugura la remodelació de 
l’antic «Centro catòlic», que es reanomena Fòrum  
Maria-Mercè Marçal, i més tard a la sala de teatre s’hi 
instal·len diferents materials d’exposició sobre Marçal. 
En aquest edifici, als anys cinquanta també hi havia 
hagut un cinema, que era el que solia freqüentar Marçal 
amb la seva família. Les pel·lícules que s’hi passaven 
tenien un caràcter més religiós, a diferència de les del 
cinema del carrer Sant Andreu, de caràcter més popular.
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Marçal embarassada de la seva filla, l’Heura. 
És una de les fotografies que es poden veure a l’exposició 
permanent del Fòrum Maria-Mercè Marçal. 



Res no et serà pres: vindrà tan sols
l’instant d’obrir
dòcilment la mà
i alliberar
la memòria de l’aigua
perquè es retrobi aigua
d’alta mar.

Del llibre pòstum Raó del cos (2000), 
també recollit a Llengua abolida

El 6 de juliol del 1998, Marçal va ser enterrada en 
aquest cementiri, concretament al bloc de nínxols 
número 28 del lateral dret (lateral que justament 
porta per nom carrer de Sant Andreu). En el mateix 
nínxol també hi reposen el seu pare i la seva mare.
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