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DD DADES GENERALS  
 

DD 1 Contingut de l’encàrrec  

 

La present memòria valorada respon a l’encàrrec per part del Servei d’Espais Públics de 

l’assistència tècnica per a la redacció dels treballs necessaris per a l’arranjament de la plaça de 

les Tereses. 

 

La present memòria defineix de forma precisa les característiques generals dels elements i els 

treballs i consta de la documentació necessària per a la licitació de les obres, un cop obtinguda 

l’aprovació per part de l’Ajuntament de Mataró.  

 

DD 2 Identificació i agents del projecte 

 

- Títol de projecte Remodelació de la Plaça de les Tereses 

- Tipus de projecte  Memòria Valorada 

- Codi    251 

- Ús previst   Zona verda 

-  Emplaçament   Pl. Tereses 

- Municipi   08301. Mataró. Barcelona 

- Objecte de l’encàrrec Assistència tècnica per a la redacció dels treballs per 

a la millora de la plaça. 

 

- Promotor   Ajuntament de Mataró 

 N.I.F.     P-0812000H 

 Adreça    La Riera, 48, 08301 Mataró. Barcelona 

- Projectista    Anna Guitart, enginyera tècnica municipal  

     Secció de Jardineria 

     Servei d'Espais Públics 

 

DD 3 Relació de documents complementaris i tècnics redactors 

 

- Estudi Bàsic de   Anna Guitart Jiménez 

 Seguretat i Salut   Secció de Jardineria 

                  Servei d'Espais Públics 

 

 

Mataró, Desembre 2020 

                                                                                                                 Anna Guitart Jiménez 
                                                                                       Enginyera tècnica municipal 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 Objecte de la Memòria 
 

L’objecte d’aquesta Memòria Valorada és la definició formal i constructiva dels treballs per a la 

remodelació de la plaça de les Tereses. 

 

 
MD 2 Antecedents 
 
 Preexistències 
 
La Pl. De les Tereses arran de les obres d’adequació de l’estacionament soterrat presenta un 
aspecte deteriorat pel que respecta a la jardineria, s’han modificat alguns parterres que cal 
adequar. A banda la zona de jocs infantils té un ús elevat i cal donar-li més espai ja que els 
parterres col.lindants presenten una forta erosió degut a l’ús que se’n fa per al joc. 
 
 
 Usos previstos 

 
L’ús principal característic de l’espai és d’una plaça pública amb bancs i jocs infantils, les 
obres previstes no modifiquen el programa actual. 
 
MD 2.1 Requisits normatius 
 

El projecte acompleix la normativa que li és d’aplicació exposada al llistat de normativa que es 

recull a l’apartat CN Normativa Aplicable, inclòs en aquesta memòria. 

 
MD 2.2 Requisits derivats de l’encàrrec 
 

La Memòria Valorada dóna resposta als requisits derivats de l’encàrrec, tant els propis de la 

normativa vigent com els que es puguin establir en normatives sectorials. 

 
MD 3 Descripció del projecte 
 
MD 3.1 Descripció general de la proposta en relació a l’entorn i dels espais adscrits 

 

Aquesta Memòria Valorada es realitza per la necessitat d’arranjar aquesta plaça i fer-la més 

agradable i segura pels usuaris. 
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MD 3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals 
i altres normatives si s’escau 
 
a) Dades urbanístiques 
 

- Planejament vigent  Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de 
    Mataró (publicat al DOGC el 24/03/1997) 

 
     Text refós normes urbanístiques planejament general 
     (publicat al DOGC el 28/06/2005) 
  

- Qualificació urbanística Sòl Urbà 
 
 
 
MD 3.3 Programa funcional i usos previstos.  

 

La intervenció es realitzarà a la plaça de les Tereses i contempla les següents actuacions: 

 

Zona verda:   

-Ocupar la superfície per masses arbustives de port baix tipus Salvia microphilla, i el 

trasplantament d’un exemplar de Chamaerops humilis dins la mateixa zona verda. 

 

En les zones on es realitzin les plantacions també s’incorporarà titurat de poda per afavorir 

la retenció d’humitat, minimitzar l’existència d’adventícies i millorar la imatge dels parterres. 

 

Estructures i Instal·lacions: 

-Es replantejarà el bordó que delimita la zona. 

-Es replantejarà la tanca existent de l’àrea de jocs. 

-Es modificarà el sistema de reg automàtic 

-Recolocació de bancs existents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mataró, desembre de 2020 

 
Anna Guitart Jiménez                                                                                                                                                                                

Enginyera tècnica municipal 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
 
MC 1 Treballs a realitzar 
 
Les tasques a realitzar a cadascun dels àmbits són: 
 
Paviments: 
 

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

- Paviment de sauló. Subministrament i piconatge del 99%  per la nova zona. 10 
cm de fondària. 

- Vorada recta de formigó, doble capa, amb canto superior arrodonit col·locada 
sobre base de formigó, de 10 a 20 cm d'alçada i rejuntada amb morter 

Mobiliari: 
- Subministrament i col·locació de tanca de fusta tipus encaixat de dimensions i 

materials definits al Pla director de les àrees de jocs infantils de Mataró, 
completament instal·lada 

- trasllat de 5 bancs existents dins la mateixa plaça 
 
Vegetació: 

- Trasplantament exemplar de Chamaerops humilis dins la mateixa plaça 
- Subministrament i plantació de planta arbustiva de mida mitja-baixa i compacta 

amb aportació de terra (3-4 pl/m2) parterre zona jocs 
- Subministrament i plantació de planta arbustiva de mida mitja-baixa i compacta 

amb aportació de terra (3-4 pl/m2) parterre margalló 
- Aportació de triturat d'escorça de pi, gruix 10cm 

 
 
Instal·lacions: 

- Adaptació i nova instal·lació de reg per difusió a la franja de plantació (parterre 
jocs) 

- Adaptació i nova instal·lació de reg per difusió a la franja de plantació (parterre 
jocs) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mataró, desembre de 2020 

 
                                                                                                                Anna Guitart Jiménez 

Enginyera tècnica municipal 
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ME  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ  

 

ME 1 Termini d’execució de les obres i pla d’obra 

 

La durada màxima de les obres serà de TRES MESOS, les quals hauran de ser justificades 
i/o millorades pel contractista que accedeixi a la licitació de les obres mitjançant un Planning 
d’obra.  

ME 2 Pressupost 

 

 

PRESSUPOST MODIFICACIÓ I MILLORA DE PARTERRES PL. TERESES 

        DATA: DESEMBRE 2020 

  
    

  

APARTAT CONCEPTE UNITATS 
QUAN
TITAT 

PREU UNITARI  € TOTAL 

ARBUSTIVA  

Subministrament i plantació de planta 
arbustiva de mida mitja-baixa i compacta 
amb aportació de terra (3-4 pl/m2) parterre 
zona jocs 

m2 27 18,00 € 486,00 € 

ARBUSTIVA  

Subministrament i plantació de planta 
arbustiva de mida mitja-baixa i compacta 
amb aportació de terra (3-4 pl/m2) parterre 
margalló 

m2 51 18,00 € 918,00 € 

ENCOIXINAT 
Aportació de triturat d'escorça de pi, gruix 
10cm 

m2 51 5,50 € 280,50 € 

ARBRES 
Trasplantament exemplar de Chamaerops 
humilis dins la mateixa plaça 

PA 1 400,00 € 400,00 € 

  
    

  

TOTAL VEGETACIÓ       
            

2.084,50 €  

  
    

  

APARTAT CONCEPTE UNITATS 
QUAN
TITAT 

PREU UNITARI  € TOTAL 

PAVIMENT 

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

m 38 4,23 € 160,74 € 

PAVIMENT 
Paviment de sauló. Subministre i piconatge 
del 99%  per la nova zona. 10 cm de 
fondària. 

m3 8,5 45,00 € 382,50 € 
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PAVIMENT 

Vorada recta de formigó, doble capa, amb 
canto superior arrodonit col.locada sore 
base de formigó, de 10 a 20 cm d'alçada i 
rejuntada amb morter 

m 27 120,00 € 3.240,00 € 

MOBILIARI 

Subministrament i col.locació de tanca de 
fusta tipus encaixat de dimensions i 
materials definits al Pla director de les 
àrees de jocs infantils de Mataró, 
completament instal.lada 

ml 27 100,30 € 2.708,10 € 

MOBILIARI 
trasllat de 5 bancs existents dins la mateixa 
plaça 

pa. 1 750,00 € 750,00 € 

  
    

  

TOTAL ESTRUCTURES       
            

7.241,34 €  

  
    

  

APARTAT CONCEPTE UNITATS 
QUAN
TITAT 

PREU UNITARI  € TOTAL 

REG 
Adaptació i nova instal.lació de reg per 
difusió a la franja de plantació (parterre 
jocs) 

pa 1 700,00 € 700,00 € 

REG 
Adaptació i nova instal.lació de reg per 
difusió a la franja de plantació (parterre 
jocs) 

pa 1 800,00 € 800,00 € 

  
    

  

TOTAL INSTAL·LACIONS       
            

1.500,00 €  

  
    

  

SUBTOTAL         
          

10.825,84 €  

  
   

BI+DG 19% 
            

2.056,91 €  

  
    

          
12.882,75 €  

  
   

21% iva 
          

2.705,38 €  

  
    

  

TOTAL PRESSUPOST       
          

15.588,13 €  
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ME 3 Fotografies estat actual 

 

 

 

Parterre on es plantarà de nou el margalló 

 

Ampliació de l’àrea de jocs infantils 
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Ampliació àrea de jocs infantils 

 

 

 

 

 

 

                          

  Mataró, desembre de 2020 

 
                                                                                                                 Anna Guitart Jiménez 

                                        Enginyera tècnica municipal 
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ 

 
 

Aspectes generals 

 Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada 

pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 

27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi 
tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades 
(BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i 

sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 

14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
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REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

 

Ús de l’edifici  

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 

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

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

 

Accessibilitat  

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad 

de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

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

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

 

Seguretat estructural 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Seguretat en cas d’incendi 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos 

industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

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

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

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

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 
 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
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CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

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

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements 

d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es 

pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 

l'Edificació 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en 

les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
 

Sistemes constructius 

 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

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

 Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

 D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
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D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

 CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

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

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus 

apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

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

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 

RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

 

Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden 

FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

 Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

 Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, 

modificat pel RD 1329/1995. 
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 

al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, 

segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de 

suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 

l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

 

 Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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NORMATIVA PER A LES ÀREES DE JOCS INFANTILS 
 
 
 
UNE-EN 1176-1:2009. 
Títol: equipament de les àrees de joc i superfícies. 
Part 1: requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig. 
 
UNE-EN 1176-2:2009. 
Títol: equipament de les àrees de joc i superfícies. 
Part 2: requisits de seguretat específics addicionals i mètodes d'assaig per a 
gronxadors. 
 
UNE-EN 1176-3:2009. 
Títol: equipament de les àrees de joc i superfícies. 
Part 3: requisits de seguretat específics addicionals i mètodes d'assaig per a 
tobogans. 
 
UNE-EN 1176-4:2009. 
Títol: equipament de les àrees de joc i superfícies. 
Part 4: requisits de seguretat i mètodes d'assaig complementaris específics per 
tirolines. 
 
UNE-EN 1176-5:2009. 
Títol: equipament de les àrees de joc i superfícies. 
Part 5: requisits de seguretat i mètodes d'assaig complementaris específics per 
a carrusels. 
 
UNE-EN 1176-6:2009. 
Títol: equipament de les àrees de joc i superfícies. 
Part 6: requisits de seguretat i mètodes d'assaig complementaris específics per 
balancines. 
 
UNE-EN 1176-7:2009. 
Títol: equipament de les àrees de joc i superfícies. 
Part 7: guia para a instal·lació, inspecció, manteniment i utilització. 
 
UNE-EN 1176-10:2009. 
Títol: equipament de les àrees de joc i superfícies. 
Part 10: requisits de seguretat i mètodes d'assaig complementaris específics per 
equips de joc en recintes totalment tancats. 
 
UNE-EN 1176-11:2009. 
Títol: equipament de les àrees de joc i superfícies. 
Part 10: requisits de seguretat i mètodes d'assaig complementaris específics per 
a xarxes tridimensionals. 
 
UNE-EN 1177:2009. 
Títol: revestiment de les superfícies de les àrees de joc absorbents d'impactes. 
Requisits de 
seguretat i mètodes d'assaig. Determinació de l’alçada crítica. 
 
UNE282001:2004IN (informe). 
Títol: Senyalització de les àrees de joc. 
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NTj095:1998. 
Títol: Sorreres en àrees de jocs infantils. 
 
NTj13R:1998. 
Títol: Higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils. 
 
RD1801/2003. 
Títol: Seguretat general dels productes. 
 
RD2200/1995. 
Títol: Reglament de la infraestructura per a la Qualitat i Seguretat Industrial. 
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PR  AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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PRESSUPOST MODIFICACIÓ I MILLORA DE PARTERRES PL. TERESES 

        DATA: DESEMBRE 2020 

  
    

  

APARTAT CONCEPTE UNITATS 
QUAN
TITAT 

PREU UNITARI  € TOTAL 

ARBUSTIVA  

Subministrament i plantació de planta 
arbustiva de mida mitja-baixa i compacta 
amb aportació de terra (3-4 pl/m2) parterre 
zona jocs 

m2 27 18,00 € 486,00 € 

ARBUSTIVA  

Subministrament i plantació de planta 
arbustiva de mida mitja-baixa i compacta 
amb aportació de terra (3-4 pl/m2) parterre 
margalló 

m2 51 18,00 € 918,00 € 

ENCOIXINAT 
Aportació de triturat d'escorça de pi, gruix 
10cm 

m2 51 5,50 € 280,50 € 

ARBRES 
Trasplantament exemplar de Chamaerops 
humilis dins la mateixa plaça 

PA 1 400,00 € 400,00 € 

  
    

  

TOTAL VEGETACIÓ       
            

2.084,50 €  

  
    

  

APARTAT CONCEPTE UNITATS 
QUAN
TITAT 

PREU UNITARI  € TOTAL 

PAVIMENT 

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

m 38 4,23 € 160,74 € 

PAVIMENT 
Paviment de sauló. Subministre i piconatge 
del 99%  per la nova zona. 10 cm de 
fondària. 

m3 8,5 45,00 € 382,50 € 

PAVIMENT 

Vorada recta de formigó, doble capa, amb 
canto superior arrodonit col.locada sore 
base de formigó, de 10 a 20 cm d'alçada i 
rejuntada amb morter 

m 27 120,00 € 3.240,00 € 

MOBILIARI 

Subministrament i col.locació de tanca de 
fusta tipus encaixat de dimensions i 
materials definits al Pla director de les 
àrees de jocs infantils de Mataró, 
completament instal.lada 

ml 27 100,30 € 2.708,10 € 

MOBILIARI 
trasllat de 5 bancs existents dins la mateixa 
plaça 

pa. 1 750,00 € 750,00 € 
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TOTAL ESTRUCTURES       
            

7.241,34 €  

  
    

  

APARTAT CONCEPTE UNITATS 
QUAN
TITAT 

PREU UNITARI  € TOTAL 

REG 
Adaptació i nova instal.lació de reg per 
difusió a la franja de plantació (parterre 
jocs) 

pa 1 700,00 € 700,00 € 

REG 
Adaptació i nova instal.lació de reg per 
difusió a la franja de plantació (parterre 
jocs) 

pa 1 800,00 € 800,00 € 

  
    

  

TOTAL INSTAL·LACIONS       
            

1.500,00 €  

  
    

  

SUBTOTAL         
          

10.825,84 €  

  
   

BI+DG 19% 
            

2.056,91 €  

  
    

          
12.882,75 €  

  
   

21% iva 
          

2.705,38 €  

  
    

  

TOTAL PRESSUPOST       
          

15.588,13 €  
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PL PLEC DE CONDICIONS GENERALS
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1. DEFINICIÓ I NORMES D'APLICACIÓ GENERAL 

 

 

Definició 

 

Aquest projecte té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que 

es detallen en els documents que l'integren, la construcció de les quals s'ha d'ajustar a 

les prescripcions contingudes en aquest plec particular i a les instruccions del tècnic 

director de les obres, a qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà 

les dificultats de detall que es puguin presentar. 

 

Els documents del projecte són els següents: 

 

- Document 1 : MEMÒRIA 

- Document 2 : PRESSUPOST 

- Document 3 : PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de 

compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests 

documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

 

- Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions 

  Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars) 

- Pressupost total 

 

La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la 

Memòria, amb tots els Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l'Administració, sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que es subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a 

complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus 

propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior constitueixen la base del 

contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions 

del contracte basant-se en les dades que contenen els documents informatius (com, per 

exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, 

distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de 

preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de 

no obtenir prou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius del projecte. 
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Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas 

d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals, prevaldria el que prescriuen les prescripcions tècniques particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les prescripcions tècniques generals. 

 

El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser 

executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del 

director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu 

al contracte. 

 

Normes d'aplicació general (actualització gener de 2015) 

 

Aspectes generals 

 Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada 

pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 

27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi 
tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades 
(BOE 08/11/2013)  
 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i 

sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 

14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
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2. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Funcions del director de l'obra 

 

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, 

són les següents: 

 

- Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el 

compliment de les condicions contractuals. 

 

- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a 

les modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de 

treball. 

 

- Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions 

corresponents deixen a la seva decisió. 

 

- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 

 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació 

de plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no 

es modifiquin les condicions del contracte. 

 

- Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de 

l'obra per remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

 

- Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin 

el compliment normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si 

escau, les propostes corresponents. 

 

- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels 

particulars, els permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les 

obres i l'ocupació dels béns afectats per aquestes, i resoldre els problemes 

plantejats pels serveis i les servituds relacionats amb les obres. 

 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o 

gravetat, la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs; 

per la qual cosa el contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, 

el material i els mitjans de tot tipus de l'obra. 

 

- Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres 

operacions del Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels 

resultats. 
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- Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els 

documents del contracte. 

 

- Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes 

legals establertes. 

 

El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director 

per al  desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 

 

Personal del contractista 

 

La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del 

contractista i la resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la 

titulació requerida. 

 

La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels 

termes i terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del 

personal facultatiu designat per fer-ho. 

 

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu 

quan així resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les 

ordres rebudes o de negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els 

documents que reflecteixin el desenvolupament de les obres -com els comunicats de 

situació, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres 

de la Direcció i d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients perquè 

es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell requisit. 

 

Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions 

pertinents. En el cas específic de les empreses instal·ladores de sistemes d'alarma, 

aquestes hauran d'estar expressament autoritzades per la Direcció General de 

Seguretat. 

 

Ordres al contractista 

 

La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre la propietat i l'adjudicatari. 

Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de 

reconeguda urgència, es comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció 

d'obra. I en els casos excepcionals esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la 

comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència. 

 

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director 

facultatiu, cap sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les 

observacions, peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es 

considerin afectades per les obres les remetrà amb la diligència requerida a la Direcció 

de l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 
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En aquelles obres en què la propietat nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest 

serà exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les 

ordres d'aquesta, sense que pugui tenir -per si mateix o per delegació- cap altra 

prerrogativa. Excepcionalment podrà aturar l'execució de determinada unitat d'obra que 

no s'estigui fent d'acord amb les indicacions emanades de la Direcció, el temps suficient 

per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal que disposi el que 

calgui. 

 

 

3. INICI DE LES OBRES 

 

Inspecció de les obres 

  

El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites 

d'inspecció de les obres. 

 

Programa de treballs 

 

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de 

la data de l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini 

d'execució contractat, en el qual ha de constar: 

 

 a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb 

expressió del volum de cadascuna. 

 

 b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i 

materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

 

 c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes 

d'obra. 

 

 d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 

operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 

 

 e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

 

El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra 

necessita per als replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 

 

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter 

contractual i és exigible com a tal. 

 

Ordre d'inici de les obres 



 

  

    Ajuntament de Mataró             

    RESUM MEMÒRIA VALORADA  

251 PLAÇA DE LES TERESES 

DESEMBRE 2020 
 

  

 

  Secció de Jardineria 

  Servei d’Espais Públics 

  Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró 

  Tel 93 758 24 44 

 

 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta 

expressi una altra cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a 

l'efecte del termini, des l'endemà a la data d'aquella. 

 

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar 

l'execució del Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a 

iniciar-les, sense perjudici del seu dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a 

l'Administració incumbeix com a conseqüència immediata i directa de les ordres que 

emet. 

 

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després 

de comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis 

previs i/o d'acceptació que resultin necessaris. 

 

4. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

 

Replanteig de detall de les obres 

 

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la 

Direcció Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i 

de detall. 

 

El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les 

obres i subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es 

puguin dur a terme. 

 

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra 

necessaris per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de 

referència que calguin. 

 

Equips de maquinària 

 

Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o 

compromesa per la Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

 

Assajos 

  

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat 

per la Direcció Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del 

Control de Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant 

el personal, els materials i els aparells que es requereixin sense cap abonament. 

 

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o 

insuficients, el director de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris 
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que estimi pertinents. El contractista assumirà totes les despeses que s'originin per 

aquest motiu i no es computaran els efectes del percentatge màxim del cost del Control 

de Qualitat a càrrec d'aquell.  

 

Materials 

 

No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la 

Direcció Facultativa. 

 

En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la 

procedència i les disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui 

ordenar l'execució de les proves i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. 

D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o la part d'obra que hagi estat 

realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 

 

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a 

la realització d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot 

moment que l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més 

endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat.  

 

Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el 

mateix terme municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la 

realització d'aquesta obra, de l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a 

qualsevol altra autorització que s'escaigui. A tal efecte el contractista aportarà tot el que 

calgui per  definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la durada i les mesures correctores 

que proposi. 

 

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de 

ser de qualitat adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de 

presentar mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol  

cas, la Direcció Facultativa pot ordenar la realització d'assajos i proves que estimi 

convenients. 

 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a 

la necessària conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment 

inspeccionables. També cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per 

als béns com per a les persones, pròpies a l'obra o alienes. 

 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui 

inutilitzable per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 

 

Aplecs 

 

L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme 

municipal, tant de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la 



 

  

    Ajuntament de Mataró             

    RESUM MEMÒRIA VALORADA  

251 PLAÇA DE LES TERESES 

DESEMBRE 2020 
 

  

 

  Secció de Jardineria 

  Servei d’Espais Públics 

  Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró 

  Tel 93 758 24 44 

 

Direcció Facultativa. El contractista delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del 

perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i el condicionament de l'espai propi, 

com també de l'entorn i la zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu de 

sanció, clausura de la utilització i detraiment de la primera certificació que es produeixi 

dels imports necessaris per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc 

en qüestió. 

 

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com 

estaven en principi. 

 

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista. 

 

Treballs nocturns o festius 

 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer 

només les unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instal·lar els equips 

d'il·luminació del tipus i la intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte 

estat mentre durin els treballs. 

 

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar 

contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 

 

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació 

prèvia de la Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la 

totalitat de la jornada. 

 

Construccions i conservacions de desviaments 

 

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de 

comunicació de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, 

maquinària i la seva maniobra. 

 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als 

vianants o el trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i 

retirarà els que hagin estat construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris. 

 

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, 

aquests treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 

 

Senyalització de les obres i instal·lacions. 

 

L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i 

qualitat suficients els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris 

per evitar qualsevol accident, com també tots aquells addicionals que el tècnic director 
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estimi necessaris. El responsable dels accidents que es puguin produir per 

incompliment d'aquestes prescripcions serà l'adjudicatari. 

 

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 

 

- S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a 

voreres com a calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat 

per personal que treballa, aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de 

transport, rases, pous o qualsevol altre element afecte directament o 

indirectament als treballs en execució. 

 

- Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució 

segons els senyals reglamentaris específics. 

 

- Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi 

pous, rases o altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del 

tancament i les subjeccions han de presentar prou solidesa. Aquests tipus 

d'elements cal que es cobreixin al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi 

directament. 

 

- A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou 

senyalització lluminosa. 

 

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de 

l'empresa i el seu número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les 

tanques, rètols o senyals de tot tipus que ha d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les 

obres. 

 

Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents d'altres 

organismes, el contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular 

estableixin les normes d'aquells organismes interessats. 

 

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i 

precaució origini el compliment de tot allò que disposa aquest article. 

 

Precaucions especials durant l'execució de les obres 

 

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns 

de les zones properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-

se d'una condició inherent a la realització d'obres dintre del domini urbà.  

 

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la 

modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i 

proposar les sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 
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5. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

 

Danys i perjudicis 

 

El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per 

a la bona marxa de les feines. 

 

En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les 

obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o 

ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i 

assumirà, en conseqüència, totes les responsabilitats que comportin. 

 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa 

d'una ordre explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits 

assenyalats en la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també 

serà responsable dels danys que es causin a tercers com a conseqüència de vicis de 

projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per raons 

d'urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les 

despeses que es derivin de tal reparació. 

 

Evitació de contaminacions 

 

El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la 

contaminació ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de 

qualsevol mena de bé públic o privat. 

 

És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de 

les adequades condicions de neteja. Ha de  retirar immediatament runes, materials no 

utilitzables, instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de 

presència d'aplecs en obra a l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general, 

adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres presentin, en 

temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el  

decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai 

públic i ostensible. 

 

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, 

és també responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar 

dins els dominis d'aquesta o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de 

denunciar-los i de retirar les deixalles amb la diligència necessària per evitar la 

degradació generalitzada de l'indret. Només resultarà exonerat d'aquesta obligació 

quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin 

donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha 

deixat l'indret. El director de l'obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una 

inspecció -a la qual podrà convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable 



 

  

    Ajuntament de Mataró             

    RESUM MEMÒRIA VALORADA  

251 PLAÇA DE LES TERESES 

DESEMBRE 2020 
 

  

 

  Secció de Jardineria 

  Servei d’Espais Públics 

  Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró 

  Tel 93 758 24 44 

 

de la neteja ciutadana- i, si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat 

de la vigilància i el manteniment a partir d'aquest moment. 

 

Serveis afectats 

 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació 

de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, 

d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades, tenen un caràcter informatiu i no 

garanteixen l’adhesivitat ni l'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per 

mancances i/o omissions. L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la 

qual cosa sol·licitarà als titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i 

descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual 

necessaris. Les despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent. 

 

 

6 AMIDAMENT I ABONAMENT 

 

Amidament de les obres 

  

El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de 

plànols, per tal de documentar els amidaments. 

 

En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols i 

disquets as built integrat per vegetals i dues còpies, que defineixin la situació i les 

dimensions reals de tots els elements i les instal·lacions construïts. 

 

Abonament de les obres 

 

A) Certificacions: 

 

Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa el Llibre dels 

Amidaments, on es detallarà l'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un 

cop s'hagin verificat les dades, la Direcció Facultativa prepararà la Certificació mensual 

que justificarà davant de la Propietat l'import econòmic de les obres realitzades fins 

aquell moment. A partir de la signatura de la Certificació per part de la Direcció 

Facultativa i de la Propietat, el Contractista podrà aportar la factura per a l'abonament 

de les feines realitzades. 

 

B) Preus unitaris:  

 

El preu unitari que apareix al Quadre de Preus serà el que s'aplicarà als amidaments 

per a obtenir l'import d'execució material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que 

figuren en el Quadre de Preus inclouen sempre el subministrament del material (amb 

els drets de patent, cànon d'extracció, etc.), el transport, la manipulació i la utilització de 



 

  

    Ajuntament de Mataró             

    RESUM MEMÒRIA VALORADA  

251 PLAÇA DE LES TERESES 

DESEMBRE 2020 
 

  

 

  Secció de Jardineria 

  Servei d’Espais Públics 

  Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró 

  Tel 93 758 24 44 

 

tots els materials utilitzats per a l'execució de la corresponent unitat d'obra, les 

despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars i instal·lacions necessàries per a 

acabar la unitat corresponent, així com les despeses indirectes. La justificació del preu 

unitari amb la descripció i descomposició de les operacions i materials necessaris per a 

executar cada unitat d'obra no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor 

comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions i 

materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva 

totalitat, formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

 

C) Partides alçades:  

 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques 

Particulars, als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran 

íntegrament al Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el 

seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

 

Altres despeses a càrrec del contractista 

 

A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, 

són a càrrec del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el 

contrari, les despeses següents: 

 

- Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com 

també les comprovacions respectives 

- Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 

- Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de 

maquinària i materials. 

- De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi, tot complint les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament 

d'explosius i carburants. 

- Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

- Les d’instal·lació, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i 

instal·lacions auxiliars de les obres. 

- Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, 

accessos, camins i altres vies auxiliars. 

- Les de construcció i conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans 

necessaris per a la senyalització adequada o la protecció de les obres que no 

estiguin explícitament incloses en el Pla de Seguretat i Higiene. 

- Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 

- Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i 

els seus voltants. 
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- Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

- Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al 

subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, 

com també del seu consum. 

- Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 

- Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials 

inservibles. 

- Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües 

residuals o d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior 

sanejament de les zones afectades. 

- Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 

- Les despeses ocasionades per danys a tercers. 

- Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també  

dels treballs topogràfics. 

- Les de compra i instal·lació dels cartells d'obra de les diferents administracions 

que intervinguin a l'obra, així com els propis d'informació, senyalització i 

protecció. 

 

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, 

autoritzacions, visats...  necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la 

posada en funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a 

l'obtenció d'aquells. 

 

També s’ha de fer càrrec de les despeses del control de qualitat fins a l'1,5 % del 

pressupost d'execució per contracte del projecte i totes les necessàries per complir la 

normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin explícitament previstes 

pel Pla de Seguretat i Salut (inclosa l'elaboració), són, així mateix, a càrrec del 

contractista. 

 

 

EL TÈCNIC MUNICIPAL             EL CONTRACTISTA 
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EBSS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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Dades de l’obra 

Tipus d'obra:    
Memòria Valorada per als treballs d’arranjament de la pl. De les Tereses 

Emplaçament:      
Pl.Tereses, Mataró 

Superfície útil: 
4.500m2 

Promotor:     
AJUNTAMENT DE MATARÓ 
 

Arquitecte/s  Enginyer/s autor/s de la Memòria Valorada: 
Anna Guitart Jiménez 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:       
Anna Guitart Jiménez  
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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). 
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2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

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

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

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

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

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors 

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

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

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

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

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

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

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

 

3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

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

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-ne 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 maquinària  

- 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  
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

3.02. Treballs previs 

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

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

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

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

3.03. Enderrocs 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

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

- Cops i ensopegades  

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

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

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

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

3.05. Fonaments 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

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

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

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

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

3.06. Estructura 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- 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 
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- 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 

- 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 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 
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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. 

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 
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- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
blocatge, etc 

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

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

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

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

- Utilització de paviments antilliscants.  

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

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

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

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

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

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

5.02. Mesures de protecció individual 

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

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria 

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

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 

- 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 
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- 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. 
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7 NORMATIVA APLICABLE 
 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT (actualització octubre de 2014) 

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) 
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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 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 

 

R.D. 488/97.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 

LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE 

A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA 

EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989  

(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

R.D. 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 
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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 

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. 

 

R.D. 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))  

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I 

SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 

RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

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 METÁLICOS 

 

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 CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 

MECÁNICOS 

 

(BOE: 04/09/75): N.R. 

MT-5           modificació: 

BOE: 27/10/75 

 

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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Ampliació área de jocs, modificació xarxa de 
reg i plantació de tanca arbustiva 
 

Ampliació área de jocs, modificació xarxa de 
reg i plantació de tanca arbustiva. 
Trasplantament de margalló 
 

Plantació de margalló, modificació de xarxa de 
reg i plantació de planta arbustiva. 
 


