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1                                                                                                                        ASPECTES GENERALS 

Antecedents 

ORDRE TES/184/2019, de 10 d’octubre, per la qual s'aproven les BASES reguladores 
de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el 
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 
04.04.01 i 07.01.01). 
 
ORDRE TES/11/2021, de 21 de gener, per la qual es modifiquen les bases reguladores 
de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc 
del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 
i 07.01.01), aprovades per l'Ordre TES/184/2019, de 10 d'octubre, i s'adapten a l'Ordre 
VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, 
sobre les formes de justificació de subvencions. 
 
RESOLUCIÓ ACC/2603/2021, de 4 d'agost, de convocatòria anticipada per a l'any 2022 
de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el 
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 
04.04.01 i 07.01.01) (ref. BDNS 577503). 
 
La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, té com a objectius, entre d'altres, 
conservar, gestionar i millorar els espais naturals de Catalunya d'una manera compatible 
amb el desenvolupament i la utilització dels seus recursos. 
 
L'article 30 d'aquesta Llei preveu que la Generalitat pot atorgar ajuts tècnics i financers per 
a la gestió d'aquests espais, promoguts per particulars, a entitats sense finalitat de lucre i a 
les entitats locals, així com establir ajuts per a l'àmbit territorial de l'espai protegit i de la 
seva àrea d'influència. 
 
L'experiència adquirida els darrers anys en la gestió dels espais naturals protegits, 
mitjançant diverses línies de subvencions per al finançament d'actuacions dins d'aquests 
espais, posa de manifest la idoneïtat de mantenir el suport a les accions encaminades al 
desenvolupament sostenible del territori. 
 
D'acord amb el Decret 328/1992, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural i les 
seves modificacions posteriors, així com les disposicions de declaració de cadascun dels 
espais naturals de protecció especial i la normativa relacionada amb la xarxa Natura 2000. 
 
D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 
de setembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR) preveu, dins les mesures M04 
(Inversions en actius físics) i M07 (Serveis bàsics i renovació de poblacions a les zones 
rurals) les operacions següents:  

 L'operació 04.04.01 (Actuacions en espècies, hàbitats i paisatges), que són 
subvencions destinades al condicionament, restauració i millora del patrimoni i 
els valors naturals, i actuacions de condicionament i inversions en 
infraestructures vinculades als usos públics.  

 L'operació 07.01.01 (Ordenació dels espais naturals), que són subvencions per a 
estudis i inversions destinats als plans de desenvolupament, als plans de protecció i 
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gestió, i al manteniment i recuperació del patrimoni natural de les poblacions i 
paisatges, inclosos els aspectes socioeconòmics i la sensibilització ecològica.  

Parc Natural dels Ports: 325.000 euros a càrrec de les dues operacions, la 04.04.01: 
269.750,00 euros i la 07.01.01: 55.250,00 euros 
Promotor 

El promotor del present projecte és l’Ajuntament de la Sénia situat al carrer Tortosa, 1,  CP 
43560, tlf: 977 71 30 00, fax: 977 57 01 68 i CIF P-4304500-D. 
 
Emplaçament 

Les actuacions es troben dintre del Parc Natural dels Ports, concretament en la finca de 
titularitat municipal de Valldebous en les coordenades:. 
 

COORD: UTM 31N ETRS89 X, Y 

CREACIÓ HABITAT OFEGABOUS 269059,5 4502576,7 
CREACIÓ AREA LLEURE VALLDEBOUS 272017,6 4508331,7 
Taula 1. Coordenades zona actuació bassa per a nous hàbitats i de l’àrea de Lleure de Valldebous 

 

 
 Imatge 1. Vista general del municipi i la ubicació del punt de creació de l'hàbitat (roig) i l’area de 

lleure (blau). Es marca el perímetre del PN Ports 

 

Imatge 2. Ampliació de la vista anterior 
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Les parcel·les cadastrals on es posarà l’àrea de pàrquing i la de lleure, són: 
 
Finca 1: 
Referència cadastral: 43045A035000240000HM 
Polígon 35, parcel·la 24 
Crenches. La Sénia (Tarragona) 
 
Finca 2:  
Referència cadastral: 43045A035000230000HF 
Polígon 35, parcel·la 23 
Crenches. La Sénia (Tarragona).  
 
Autor 
Aquesta memòria valorada  ha estat redactada per l’enginyer de Camins, Canals i Ports, 
Javier Roig i Prades, col·legiat 24854. 
2.                                    DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL DE LES ACTUACIONS A REALITZAR   

2.1. HABITATS DE L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS 
La política de gestió dels medis aquàtics ja existents i la creació de nous, beneficia a totes les 
espècies d’amfibis presents als Ports. Ara be, en el context de la política de conservació 
de fauna   de la Generalitat de Catalunya hi ha una espècie que mereix una atenció 
especial, l’ofegabous (Pleurodeles waltl) (Imatge 7). 
Aquest urodel mediterrani, és exclusiu a Catalunya de les Terres de l’Ebre. S’ha citat 
l’existència d’una població introduïda a Blanes, tot i que es desconeix si es manté en 
l’actualitat i d’un individu trobat al Montsant en un hàbitat atípic, probablement introduït. A 
nivell català no existeix cap estudi focalitzat sobre aquesta espècie. L’única informació 
detallada sobre l’espècie és un estudi realitzat a la comarca del Baix Ebre, dins els termes 
municipals del Perelló, Ametlla de Mar, Rasquera, Xerta i Tivenys (Fontanet et al., 1982) i 
parcialment l’estudi sobre els tritons del parc natural (Gimeno BALLESTER, 2002). A la 
comarca del Montsià la seva presència només és coneguda a cinc localitats. Malgrat que 
amb aquestes dades conèixer amb precisió l’estatus de l’espècie a Catalunya, no és 
possible però, hi ha indicis per suposar que l’espècie està en declivi. D’una banda, 
l’ofegabous evita les àrees més elevades, rocalloses i amb un clima més continental a les 
terres de l’Ebre. Degut al desenvolupament turístic, però sobretot a l’agricultura de secà la 
majoria de les àrees de plana del Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre són inhabitables per 
l’espècie. Aquestes raons fan que la seva àrea d’ocupació catalana sigui així bastant reduïda 
i limitada a la zona de contacte de les serres del Montsià, Ports i Cardó-Boix amb les 
planes. 
L’ofegabous està severament afectat per la destrucció i alteració dels medis aquàtics 
donat que a Catalunya te en aquest sentit uns requeriments bastant estrictes. Idealment, 
les basses preferides per l’ofegabous han de ser de mida considerable (mínim 20 x 20 m), 
de fàcil accés, amb vegetació aquàtica i de ribera ben desenvolupada, bones poblacions 
d’altres amfibis com la granota verda (s’alimenten amb certa freqüència de les seves larves) i 
un higroperíode de com a mínim 9 – 10 mesos. L’entorn, tot i que pot presentar considerable 
humanització en forma de conreu de secà, ha de tenir un perímetre de com a mínim 100 m 
que permeti un microclima humit per l’activitat terrestre consistent en bosc mediterrani o en 
el seu defecte brolla o màquia. En aquest sentit, l’espècie probablement es trobi a Catalunya 
a baixa altitud per la necessitat de trobar substrats amb sòl amb una mínima profunditat on 
protegir-se de la sequera. En alguns punts de la Península Ibèrica pot assolir els 1500 m 
d’altitud (Sierra de Malagón, 1600 m, Sistema Central) tot i que habitualment es troba per 
sota dels 1000 m. Així doncs, evitar àrees calcàries amb predomini de roca i pobres en sòl. 
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En el context de la seva distribució catalana, el tipus de bassa utilitzada per l’ofegabous és 
escassa i sovint a ser alterada per l’home. Al Montsià, s’han detectat peixos a una de les 
basses utilitzades per l’espècie, la de les Homedes. D’altra banda la citació de dos 
exemplars a la bassa de Valldebous durant una neteja podria ser deguda al trasllat involuntari 
de tritons, atès que durant els mostreigs d’enguany. Ja fóra de l’entorn dels Ports, una bassa 
que havia estat històricament ocupada per l’espècie fa una dècada a Godall es troba 
abandonada i no reté prou aigua. Sembla també, que a dues basses del Perelló s’hi ha 
introduït peixos i tot i que   s’observen adults, no pas larves (Joan Ferré, comunicació 
personal). Per posar un exemple, al País València, l’espècie està catalogada com a 
vulnerable, tot i que te una distribució més àmplia que a Catalunya. Allí, s’ha implementat 
un pla de conservació consistent en criar individus de l’espècie en un centre d’aquicultura 
pertanyent a la Generalitat Valenciana, alliberant-los en captivitat en basses ja existents 
i s’ha aportat aigua en períodes de sequera a les basses més delicades (Jimenez & 
Lacombe, 2002). 
En conclusió, seria convenient dur a terme un programa de creació de punts d’aigua 
per la reproducció de l’ofegabous dins els espais naturals que es trobin dins la seva 
àrea de distribució catalana i implantar-hi noves poblacions. Ara be, en el cas del Parc 
Natural dels Ports la possibilitat de dur a terme aquest tipus d’iniciativa és difícil, donada 
l’orografia i l’altitud del massís. En alguns barrancs del Montsià, com els de la Galera i 
Valldebous es podria plantejar la creació de basses just dins els límits del parc natural previ 
acord amb els propietaris. En realitat però, si el parc natural te alguna influència i 
capacitat d’actuació fóra de seu territori, el més aconsellable seria crear basses d’aigua a 
les àrees de contacte entre la plana i els Ports (vegis punt d’aigua proposat L23). 
Segons el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificacions: Orden AAA/75/2012, 
de 12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de 
julio, les espècies d’amfibis protegides que es troben a la zona de Valldebous, ordenades 
per ordre d’importància, són:  

Espècie Nom comú 

Pleurodeles waltl Ofegabous 

Triturus marmoratus Tritó verd 

Alytes obstetricans Tòtil 

Bufo spinosus Gripau comú 

Pelophylax perezi Granota verda 

  

Taula 2. Espècies protegides per a habitar el nou hàbitat (el més amenaçat és l'ofegabous). 
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Imatge 3 a 6. Distribució de les espècies per a les que es volen crear els nou hàbitat 
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2.2. AREA D’APARCAMENT I LLEURE DE VALLDEBOUS. 
 
L'Ajuntament de la Sénia, és el titular de la finca forestal Valldebous, de 1472,6 Ha. de 
superfície (CUP17). Aquesta forest està inclosa al 100% dintre del Parc Natural dels Ports.  
Dintre del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre la totalitat de la superfície de la forest 
s’ha catalogat com a sòl d’especial protecció. Aquesta també es troba circumscrita per la 
Reserva Nacional de Caça del Ports de Tortosa i Beseit i el Parc Natural dels Ports. És un 
espai PEIN i també s’ha inclòs a la Xarxa Natura 2000. Així mateix, la forest de Valldebous 
també està afectada pel perímetre de protecció prioritària, Ports de Tortosa – Beseit (E3), el 
qual determina la zona d’alt risc d’incendi. 
Aquesta forest té la particularitat que és l’única vall que dona accés (peatonal) a la part alta 
del terme de la Sénia (La Fou, Refalgarí,...) per la banda de Catalunya. A més a més es 
troba a 15 minuts en cotxe del municipi i disposa d’uns importants valors naturals que són 
completament desconeguts per la ciutadania, degut a: 
 Està restringida a la circulació rodada 
 Hi ha una explotació ramadera (que afavoreix la silvicultura), de la que es renova la 

concessió cada 4 anys. 
 Està dintre de la reserva de caça i es fan batudes periòdiques 

 
Imatge 8. Àrea de la finca de Valldebous (CUP17), dintre del PN dels Ports. Es marca el punt on està 
restringit el pas als vehicles (marca negra). Abans d’aquest punt es vol instal·lar l’aparcament de 
vehicles i l’àrea de lleure. 
 
Tot l’anterior fa que aquesta vall tingui unes fortes pressions per part dels ramaders i 
caçadors per a que mantingui aquest anonimat, en contra dels objectius del l’Ajuntament de 
la Sénia que és el de donar a conèixer els valors naturals de l’entorn i apropar-los a la gent. 
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Per aquest motiu, es vol fer una ordenació de tot l’espai municipal de forma que tingui 
un ús públic. 
Per a poder obrir aquesta vall a la gent i que la utilitzin amb finalitats naturals, esportives,... 
cal que s’habilitin uns elements d’ordenació adequats per tal de poder atreure al públic, tal 
com una zona d’aparcament de vehicles i una àrea de lleure associada tipus les que el Parc 
Natural disposa al llarg de tota la seva extensió. 
 
3.                                                                                 OBJECTIUS I JUSTIFICACIÓ  
 
Objectius  
HABITATS AMFIBIS.  
La principal actuació per fer possible la conservació, augment de la distribució i diversitat 
dels amfibis d’un territori consisteix en incidir sobre els ambients aquàtics que utilitzen 
per a reproduir-se. També és necessari gestionar l’hàbitat terrestre que moltes espècies 
utilitzen un cop finalitzada la reproducció, però el fet és que hi ha un enorme 
desconeixement sobre l’ecologia terrestre dels nostres amfibis. Els seus costums 
extremadament discrets i la seva petita mida que dificulta la implantació de radio-
transmissors en són en gran mesura les causes. 
Així, es pot actuar sobre els medis aquàtics que ja existeixen corregint-ne les deficiències o 
també crear-ne de nous. Sobre la primera possibilitat, per tal d’afavorir millor la comprensió 
de les actuacions proposades per a cada punt d’aigua, aquestes estan enumerades a 
l’apèndix I, dedicat als punts d’aigua trobats durant els mostreigs. Cal considerar en aquest 
sentit el protocol d’actuació general al que s’ha referit anteriorment. Per tant aquí ens 
referirem estrictament a la creació de nous medis aquàtics. 

El programa de creació de basses que s’ha dissenyat en el present projecte comprèn la 
creació de tres tipologies de punt d’aigua diferent; bassa efímera, bassa permanent i 
abeurador. Com ja s’ha vist en els apartats de la memòria dedicats a les espècies d’amfibis 
que habiten els Ports, cada espècie te uns certs requeriments i per tant no és possible 
dissenyar una bassa que serveixi per a totes. Però alhora, no és realista dissenyar una 
tipologia de punt d’aigua per a cada espècie. El balanç entre especificitat i polivalència són 
doncs, els tres dissenys proposats. 
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APARCAMENT I AREA DE LLEURE.  

En el punt anterior a la porta de fusta del camí, (que impedeix l’accés motoritzat a l’interior 
de Valldebous), Es pretén realitzar un parquing per a vehicles de 15 places de capacitat per 
que els usuaris puguina arribar per a fer diferents actuacions relacionades amb la natura:  
 Senderisme 
 Observacions de fauna  
 Bicicleta de muntanya 
 Estades a la natura 

Aquest aparcament es farà al costat del camí, fent un petit desmont i contenint les terres 
amb marge de pedra seca (quedant completament integrat al paisatge). Les terres que es 
generin amb aquesta tasca, es faran servir per a fer un sobreample al camí. 
També es busca fer una àrea de lleure en la parcel·la que consistirà en: una neteja de la 
zona,  la instal·lació de diferents taules de pícnic de fusta tractada en autoclau (7 unitats) en 
punts seleccionats de la parcel·la seleccionada (veure plànols) i també es posaran baranes 
de fusta i escales per a facilitar l’accés. 
El conjunt de la instal·lació projectada, aconseguirà un punt d’arribada a la Vall de 
Valldebous de cara al públic en general i a partir d’aquest, tenir una oferta d’activitats de 
natura dirigides a la població. S’ordenarà l’espai públic i s’eliminaran els conflictes en els 
diferents actors que actualment fan ús de la zona. 

  
 
Justificació dels treballs 
Aquest projecte busca: 

1. la construcció d'una BASSA PERMANENT que permeti ser l'hàbitat de diverses espècies 
d'amfibis (imatges 3 a 6). 

La superfície ideal serà de 150 m2, amb un contorn arrodonit, circular o el·líptic. 
La fondària ha de ser variable, amb una zona d’escassa pendent i una cubeta interior 
més fonda, però no cal que superi el metre de fondària com a màxim (Imatge 9). A 
ser possible una part de  perímetre ha  d’estar nu  de  vegetació, excepte sòl, 
herba, plantes o  pedres. La  resta, convenientment hauria de tenir vegetació de port 
arbori com esbarzer, matolls o joncs. Cal situar a les vores algunes roques i pedres. 
Pel que fa a la vegetació submergida, un cop comprovat que la bassa no perd aigua 
i que aquesta no és excessivament tèrbola es poden trasplantar algues filamentoses 
procedents d’altres basses. Les àrees ideals per situar-hi aquestes basses són marges 
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de bosc en contacte amb zones obertes com rocams, prats o conreus. Si una part de 
la bassa es troba molt a prop del bosc, l’ombra dels arbres pot permetre evitar un 
creixement abusiu de la vegetació. 

 El procediment consisteix en fer un disseny de la superfície i forma de la bassa. 
En cas que es vulgui impermeabilitzar –la amb lona, s’ha de calcular prou superfície 
com per que sobri un marge de 1 – 2 m. Aquest marge ha de permetre fixar la lona 
mitjançant pedres, però prèviament cal aplanar i treure pedres i altres objectes 
punxents del fons excavat. Un cop fixada la bassa, s’ha de recobrir de terra 
compactada el fons. Per ajudar al creixement de vegetació si poden dipositar rocs, 
troncs i una xarxa de branques mig enterrades a la terra. Cal omplir-la d’aigua amb 
cura, mirant de no remoure massa el fons i deixar que el fons es sedimenti abans 
d’introduir algues (Imatges 9 i 10). 

Cal dir que el PN ja va intentar crear una bassa per a amfibis en aquest punt però 
degut a que no va encertar els materials adients, aquesta no va funcionar mai. 
Actualment, ja es sap quina tipologia de materials són els millors per a utilitzar pel que 
amb aquesta actuació es crearà un nou hàbitat que funcionarà amb el temps. 

2. la construcció d'un aparcament de vehicles i creació d’una área de lleure per a ordenar 
l’espai i dóna resposta a la falta d’ordenació en àmbits en conflictes i on l’ordenació 
dels usos públics és imprescindible. 

 Amb aquesta actuació es podrá obrir la Vall de Valldebous al públic en general, fent-li 
difusión, ordenant l’espai en una zona on actualment hi ha conflictes i on es generarà 
un ús públic.  
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4.                                                                               DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS TREBALLS 

Els treballs que es volen portar a terme en el present projecte, són: 
 
4.1. HABITAT AMFIBIS 
 
CREACIÓ D'UNA NOVA BASSA QUE ACTUI COM A HABITAT PER ALS AMFIBIS. 
Creació d'una nova bassa de 200 m2 de superfície amb les característiques definides pel PN 
dels Ports (veure annex 4) i remats ambientals per a donar l'aparença de naturalitat. 
NOVA TOMA D'AIGUA. 
A part de la toma d'aigua existent en el sobreixidor de la bassa de al cisterneta, es crearà 
una nova toma (HDPE DN 40) en la canonada principal d'aportació d'aigua. Amb aquesta, 
es garantirà que en període de pluges, pugui entrar aigua d'aportació per a la bassa. 
Aquesta es regularà per una vàlvula de comporta situada en una arqueta a l'inici de la 
bassa. 
Aquestes actuacions afavoriran la creació d'un nou hàbitat per als amfibis i complementaran 
els altres 3 hàbitats existents, de forma que crearan un corredor biològic d'amfibis al llarg del 
barranc de Valldebous (veure plànols P00.2 i P01.1). 
4.2. APARCAMENT I AREA DE LLEURE 

APARCAMENT 
Es realitzarà un aparcament per a un màxim de 10 vehicles que estarà excavat en un dels 
antics bancals de la parcel·la. Els murs de contenció de les terres es forrarà amb marge de 
pedra seca per a aconseguir mimetitzar-se correctament amb l’entorn.  
Les terres excavades s’aprofitaran per a terraplenar el lateral del camí, creant un 
sobreample que permeti una millor zona d’interfase camí-aparcament 
AREA LLEURE 
Es farà una àrea amb taules de fusta habilitada com a zona de pícnic (7 taules de tamany 
adult i 7 taules infantils). Es restauraran tots els marges de pedra seca per a poder restaurar 
els bancals antics.  
Es protegirà els laterals amb baranes de fusta tractada amb autoclau i s’habilitarà escales 
per a pujar als diferents bancals habilitats. 
RECONSTRUCCIÓ MARGES DE PEDRA SECA 
Degut a que la parcel·la era una antiga finca de cultiu, encara conserva els marges de pedra 
seca. Per a afavorir les funcions de drenatge i d’hàbitat de petits insectes, es refaran els 
marges allí on estiguin solsits, utilitzant la mateixa pedra que hi ha a la parcel·la. Per a fer 
l’aparcament, el mur de contenció serà de marge de pedra seca (s’utilitzarà la mateixa pedra 
de marqe que hi ha allí). Per a contenir estructuralment les terres, es farà servir pedra més 
gran tipus escollera (que anirà revestida amb la pedra del marge per a tenir una bona 
integració ambiental). 
 
5.                                                                                                     GARANTIA 

Com a període de garantia es fixa un termini de 12 mesos. Durant aquest període, el 
Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a la 
seva recepció definitiva, tret dels propis de l’explotació de les instal·lacions. 
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Per aquesta conservació, no es preveu abonament independent ja que es considera que les 
despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol despesa derivada de les 
mateixes, resta inclosa en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra. 

6.                                                 DOCUMENTS QUE COMPOSEN LA PRESENT MEMÒRIA 

El present document conté les següents parts: 

DOCUMENT 1. MEMORIA I ANNEXES 
 
MEMORIA 
1.ASPECTES GENERALS 
 Antecedents 
 Promotor 
 Emplaçament 
 Autor 
 
2. DESCRIPCIÓ ESTAT ACTUAL DE L'HABITAT 
3. OBJECTIUS I JUSTIFICACIÓ 
 Objectius 
 Justificació 
4. DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS TREBALLS 
5. GARANTIA 
6. DOCUMENTS QUE COMPOSEN LA MEMÒRIA 
7. PRESSUPOST 
8. DATES PREVISTES EXECUCIÓ DE L'OBRA 
9. CONCLUSIONS 
 
ANNEX 1. FOTOGRAFIES.  
ANNEX 2. AMFIBIS A VALLDEBOUS 
ANNEX 3. ESTUDIS TÈCNICS AMFIBIS AL PN PORTS I ACTUACIONS REALITZADES PER A 
      MILLORAR ELS SEUS HÀBITATS.  
ANNEX 4. PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS NOVES BASSES 
ANNEX 5. ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT 
ANNEX 6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

DOCUMENT 2. PLANOLS 

P00.0. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 P00.1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT (TOPOGRAFIC) 
 P00.2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT (ORTOIMATGE) 
  
P01.0. CREACIÓ HABITAT OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS 
 P01.1. ESTAT AMBIENTAL BASSES AMFIBIS. PLANTA 
 P01.2. ESTAT AMBIENTAL BASSES AMFIBIS. IMATGES 
 P01.3. PLANTA ACTUACIÓ (TOPOGRAFIC) 
 P01.4. PLANTA ACTUACIÓ (ORTOIMATGE) 
 P01.5. PLANTA DETALL BASSA 
 P01.6. SECCIONS TRANSVERSALS 
 P01.7. DETALL NOVA TOMA D'AIGUA 
  
P02.0. CREACIÓ APARCAMENT I AREA DE LLEURE VALLDEBOUS 
 P02.1. PLANTA GENERAL 
 P02.2. PLANTA DETALL APARCAMENT 
 P02.3. SECCIÓ TRANSVERSAL APARCAMENT 
 P02.4. PLANTA DETALL AREA LLEURE 1 
 P02.5. PLANTA DETALL AREA LLEURE 2 
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 P02.6. FOTOGRAFIES POSICIONADES 
  
DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT 4. PRESSUPOST 
 AMIDAMENTS 
 PRESSUPOST  
 ÚLTIM FULL 
 
7.                                                                                PRESSUPOST 

 
8.                                                                            DATES PREVISTES EXECUCIÓ OBRA                                      

Les dates previstes per a l'execució de l'obra són durant el mes de febrer de 2022. La 
duració aproximada de la mateixa és de dos mesos. 
 
 
9.                                                                                         CONCLUSIONS 

El present projecte descriu un seguit d'actuacions a realitzar a la finca de titularitat municipal 
de Valldebous, situada al PN dels Ports per a la creació d'una nova bassa que serveixi 
d'hàbitat per als amfibis (ofegabous i altres) i la construcció d’un aparcament i àrea de lleure 
per a l’ordenació dels usos a la Vall de Valldebous (PN Ports). Amb aquestes, s’aconseguirà 

 L’Hàbitat per als amfibis i ofegabous es construirà amb la mateixa tipologia que 
utilitza el PN (amb èxit) per a crear nous hàbitats per als amfibis, en una zona 
especialment sensible per la presencia de l'ofegabous. Amb les actuacions descrites 
s'aconseguirà crear un nou hàbitat per a unes quantes espècies protegides d'Amfibis 
en el PN dels Ports així com crear un corredor biològic que connecti la Plana del 
Montsià amb les muntanyes. 

 Amb la construcció d'un aparcament de vehicles i creació d’una área de lleure per a 
ordenar l’espai i dóna resposta a la falta d’ordenació en àmbits en conflictes i 
on l’ordenació dels usos públics és imprescindible. Amb aquesta actuació es 
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podrá obrir la Vall de Valldebous al públic en general, fent-li difusión, ordenant 
l’espai en una zona on actualment hi ha conflictes i on es generarà un ús públic.  

 

La Sénia, Agost  de 2021 

 

 

Javier Roig i Prades 
Enginyer Ajuntament de la Sénia 
Enginyer de Camins, Canals i Ports. Col·legiat 24854 
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Vista de l'estat de la bassa que el PN va intentar construir però que està destruïda. 

 
Vista del dipòsit de la cisterneta que és des d'on s'ha d'alimentar la bassa d'anfibis de nova creació.  
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Bassa d'Honorio, situada 300 metres més amunt que es de la mateixa tipologia que es vol fer en 
aquest projecte 
 

 
Bassa de l'abeurador del camí (hàbitat existent) 
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Bassa del Romiguer (hàbitat existent) 

 
Accés parcel·la de l’àrea de lleure de Valldebous 
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Vista dels diferents bancals de l’àrea de lleure 
 

 
Vista dels bancals vora el camí 
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Vista de l’interior de la zona de lleure 
 

 
Accés des del camí de la zona de lleure 
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Vista de la parcel·la reservada per al parquing 
 

 
Vista de l’interior de la parcel·la de l’àrea de lleure 
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Taula 5. Puntuació dels medis a aquàtics léntics prospectats d’acord 
amb l’índex de qualitat.

Bassa de les Vallcaneres (M16)                                        7
Abeurador de les Vallcaneres (M17)                                 9
Bassa de la Sénia III (S21)                                               5    

Nom i còdex                                                            Índex de Qualitat

Bassa del Coll d’Asuca I (M13)                                         5
Bassa del Coll d’Asuca II (M14)                                        7
Bassa de la Fageda (M15)                                               11

PROTOCOL D’ACTUACIÓ GENERAL

a) OBSERVACIÓ I MANIPULACIÓ D’AMFIBIS

Alhora de fer monitoratges poblacionals, treure amfibis d’una bassa per netejar-la o translocar-los 

és bo tenir en compte aquests aspectes;

a1) adults

I. Son delicats i tenen la pell molt impermeable, per tant poden morir si la humitat ambiental 

és baixa.

II.Es poden observar de dia a la vora de l’aigua, la vegetació dels voltants (Rana perezi), o 

sota pedres i troncs quan s’estan descansant.

III.Totes les espècies es poden observar durant les nits plujoses de primavera i tardor, cal 

dur roba impermeable, botes d’aigua i llanterna.

IV.Addicionalment es pot prospectar de dia les basses submergint un salabret amb una 

malla gruixuda.

V.Durant la nit es poden dur a terme escoltes de cants. Cada espècie te un cant característic 

i es disposa d’una bona guia auditiva (Márquez & Matheu, 2004).

VI.Poden ser mantinguts correctament dins bosses de plàstic amb les parets humitejades, 

que es puguin tancar amb un nus, deixant una massa d’aire i un cul d’aigua, mai 

completament submergits.

VII.Cal preveure prou bosses com per no sobrecarregar-les amb individus, deixar-les a 

l’ombra i si es possible tapades, per tal que estigui més tranquils.
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a2) larves

I. Es poden capturar de dia, de nit la seva activitat és molt més aparent.

II.La manera més pràctica de captura és mitjançant salabrades.

III.Es poden mantenir en galledes, vigilant que el nombre d’individus no sigui prou gran com per 

consumir tot l’oxigen, removent l’aigua.

IV.Cal disposar els recipients a l’ombra i canviar part de l’aigua de tant en quan, no cal introduir-

hi vegetació, però si treure depredadors com larves de libèl·lula i d‘altres insectes.

V.La seva identificació és difícil i en general es més factible quan es troben en un estadi de 

desenvolupament avançat (presència d’extremitats posteriors).

a3) postes

I. En general es recomana si no és absolutament imprescindible no tocar les postes i amb 

l’excepció de del tòtil, els ous de totes les altres espècies han d’estar submergides a l’aigua.

a) ACTUCIONS SOBRE LA BASSA

Hi ha diverses actuacions que incideixen sobre les característiques d’un punt d’aigua que el poden fer 

habitable pels amfibis o augmentar la diversitat d’espècies i s’emmarquen en diferents àmbits: gestió 

de la vegetació, extracció de sediments, instal·lació de tanques per protegir-la del bestiar.

b1) gestió de la vegetació

I. No s’ha d’eliminar totalment qualsevol tipus de vegetació ja sigui de ribera, emergent o 

hidrofitica.

II.Es convenient, deixar un quarta part del perímetre de la bassa sense vegetació riberenca, 

quan aquesta està present

III.No s’ha d’eliminar totalment la vegetació emergent, només cal actuar quan aquesta cobreix 

més del 50% de la superfície inundada, en aquests casos, la vegetació s’ha d’eliminar deixant 

una part del centre, però també de la perifèria. 

IV.Les plantes submergides es poden treure mitjançant salabres i pales, però és convenient 

examinar-la per si hi ha cap-grossos, la millor manera de fer-ho és deixar-la submergida 

durant un cert temps dins galledes amb aigua.

V.La vegetació eliminada s’ha de deixar apilada a les vores de la bassa per tal de crear un 

ambient humit al seu voltant o ser traslladada altres punts d’aigua.

VI.La vegetació de ribera pot ser implantada en una nova bassa simplement plantant-la a les 

vores.

VII.La vegetació hidrofítica requereix un fons de sòl i la hidrofítica una base orgànica sobre 

la que desenvolupar-se que es pot aconseguir dipositant terra ben compactada, branques, 

troncs i pedres al fons.
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b2) extracció de sediments

I. L’extracció de sediments s’ha de fer excavant amb pales començant pel centre o per la 

part més fonda, és aconsellable que una part de la vora de la bassa sigui fonda, però la 

resta tingui poc pendent.

II.S’ha de mirar de separar la vegetació submergida de la sorra decantant la palada dins 

una galleda d’aigua i traient posteriorment les algues.

b3) instal·lació de tanques de protecció contra el bestiar

I. Les tanques s’han de col·locar previ acord amb el propietari.

II.Han de limitar al pas del bestiar una porció de la bassa que contingui una part del centre 

- més fons -, però també un dels marges de la bassa incloent-hi també una vora de terra 

de la bassa fins a 3 m de radi.

b4) impermeabilització

I. El millor material per impermeabilitzar és la lona, perquè el ciment es pot esquerdar i 

tendeix a enterbolir l’aigua .

II.Cal planificar prèviament la superfície i fondària que tindrà la part a cobrir.

III.Es necessari aplanat i allisar mínimament el fons

IV.No cal que tota la superfície inundable s’impermeabilitzi, sovint només ho ha d’estar la 

part central i més fonda de la bassa.

V.Un cop disposada la goma aïllant cal posar algunes roques als marges per fixar-la i cobrir-

la posteriorment de terra.

b5) ampliació de la superfície inundable.

La millor manera és excavant el substrat amb una pala o amb una retro-excavadora segons les 

dimensions i fondària desitjable que en la majoria dels casos no ha de superar el metre.

I. La terra sobrant es pot utilitzar per fer un marge elevat que, la limiti, però amb una pendent 

inferior al 40º.

II.L’àrea d’ampliació s’ha de seleccionar de forma que sempre es respecti un mínim de 

vegetació emergent i de ribera.

III.En cas que encara hi hagi aigua s’ha de fer una excavació separada del marge de la 

bassa, trencant el talús de separació per inundar-la.

b6) adequació dels marges

I. Es poden fer actuacions que els protegeixin de la dessecació, com dipositar a les vores 

de les basses, pedres, rocs o petits troncs i mullar-los amb aigua.

II.Quan hi ha, és bo mantenir una part del prat sense tallar.
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I. Es poden realitzar petites bassetes de poca fondària al voltant de la bassa principal 

que en omplir-se d’aigua de pluja mantenen un ambient humit als voltants.

II.En el cas del abeuradors i basses força aixecades sobre el nivell de terra es 

aconsellable construir talussos mitjançant munts de roca i terra per facilitar l’accés als 

amfibis.

a) TEMPORALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS

I. Durant l’estiu el nivell d’aigua és baix, o les basses estan seques, hi ha molt poques 

espècies d’amfibis adults larves, és per tant la millor època per fer tasques de 

manteniment.

II.Durant l’hivern, hi ha menys amfibis adults i larves a l’aigua, però la majoria de les 

basses tenen molta aigua, és per tant  secundàriament una altra opció.

b) CONTROL D’ESPÈCIES EXÒTIQUES

I. La brigada del parc natural ha de conèixer les espècies invasores actualment presents, 

però també les que potencialment poden aparèixer en el futur i disposar d’un protocol 

d’actuació.

II.Cal mostrejar un cop a l’any les basses més proclius a introduccions, és a dir aquelles 

que són força accessibles mitjançant pistes o carreteres i que presenten una major 

freqüentació d’acord amb el coneixement dels gestors del parc natural i els trajectes 

més habituals de la brigada. 

III.L’eliminació de peixos es pot efectuar a les basses més petites mitjançant salabrades 

i en les més grans utilitzant pesca elèctrica o xarxes d’arrossegament.

a) GESTIÓ DE LES POBLACIONS D’AMFIBIS

I. En cas de detectar-se mortalitat masiva d’amfibis, es recollirà el major nombre 

d’espècimens, preferentment conservat en congelació i mostres d’aigua, que seran 

lliurades al departament del Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per la seva 

anàlisi.

II.Els individus supervivents, no podran ser alliberats en cap altre bassa, sinó traslladats 

a un centre de recuperació de fauna.

III.Igualment, no es transvasarà aigua, materials o vegetació d’una bassa afectada a 

una altra.

IV.Qualsevol material que hagi estat en contacte amb els animals afectats o l’aigua 

(botes, salabre, guants...) serà submergit en lleixiu durant 2 – 4 hores i assecat a 

l’aire.

 53



 54

a) COPARTICIPACIÓ DELS PROPIETARIS I POBLACIÓ LOCAL

I. Informar als propietaris de les basses de l’existència d’amfibis i les condicions de 

manteniment de les basses necessàries per a la supervivència de les poblacions 

reproductores.

II.Facilitar suport tècnic per al manteniment o construcció de noves basses per part de la 

població local.

III.Donar a conèixer, l’existència d’ajuts econòmics per a la gestió i creació de noves 

basses.

IV.Col·locar cartells en la proximitat del punt d’aigua prohibint l’abocament de residus, 

introducció de peixos o advertint que durant les nits plujoses és aconsellable no circular 

o s’ha de fer amb cura per no provocar atropellaments.

ACTUACIONS SOBRE ESPÈCIES 

La política de gestió dels medis aquàtics ja existents i la creació de nous, beneficia a totes 

les espècies d’amfibis presents als Ports. Ara be, en el context de la política de conservació 

de fauna  de la Generalitat de Catalunya hi ha una espècie que mereix una atenció especial, 

l’ofegabous (Pleurodeles waltl) (Imatge 7).

Aquest urodel mediterrani, és exclusiu a Catalunya de les Terres de l’Ebre. S’ha citat 

l’existència d’una població introduïda a Blanes, tot i que es desconeix si es manté en l’actualitat 

i d’un individu trobat al Montsant en un hàbitat atípic, probablement introduït. A nivell català no 

existeix cap estudi focalitzat sobre aquesta espècie. L’única informació detallada sobre l’espècie 

és un estudi realitzat a la comarca del Baix Ebre, dins els termes municipals del Perelló, Ametlla 

de Mar, Rasquera, Xerta i Tivenys (Fontanet et al., 1982) i parcialment l’estudi sobre els tritons 

del parc natural (Gimeno BALLESTER, 2002). A la comarca del Montsià la seva presència només 

és coneguda a cinc localitats. Malgrat que amb aquestes dades conèixer amb precisió l’estatus 

de l’espècie a Catalunya, no és possible però, hi ha indicis per suposar que l’espècie està en 

declivi. D’una banda, l’ofegabous evita les àrees més elevades, rocalloses i amb un clima més 

continental a les terres de l’Ebre. Degut al desenvolupament turístic, però sobretot a l’agricultura 

de secà la majoria de les àrees de plana del Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre són inhabitables 

per l’espècie. Aquestes raons fan que la seva àrea d’ocupació catalana sigui així bastant reduïda 

i limitada a la zona de contacte de les serres del Montsià, Ports i Cardó-Boix amb les planes.



L’ofegabous està severament afectat per la destrucció i alteració dels medis aquàtics 

donat que a Catalunya te en aquest sentit uns requeriments bastant estrictes. Idealment, les 

basses preferides per l’ofegabous han de ser de mida considerable (mínim 20 x 20 m), de fàcil 

accés, amb vegetació aquàtica i de ribera ben desenvolupada, bones poblacions d’altres amfibis 

com la granota verda (s’alimenten amb certa freqüència de les seves larves) i un higroperíode de 

com a mínim 9 – 10 mesos. L’entorn, tot i que pot presentar considerable humanització en forma 

de conreu de secà, ha de tenir un perímetre de com a mínim 100 m que permeti un microclima 

humit per l’activitat terrestre consistent en bosc mediterrani o en el seu defecte brolla o màquia. 

En aquest sentit, l’espècie probablement es trobi a Catalunya a baixa altitud per la necessitat de 

trobar substrats amb sòl amb una mínima profunditat on protegir-se de la sequera. En alguns 

punts de la Península Ibèrica pot assolir els 1500 m d’altitud (Sierra de Malagón, 1600 m, Sistema 

Central) tot i que habitualment es troba per sota dels 1000 m. Així doncs, evitar àrees calcàries 

amb predomini de roca i pobres en sòl. 

En el context de la seva distribució catalana, el tipus de bassa utilitzada per l’ofegabous és 

escassa i sovint a ser alterada per l’home. Al Montsià, s’han detectat peixos a una de les basses 

utilitzades per l’espècie, la de les Homedes. D’altra banda la citació de dos exemplars a la bassa 

de Valldebous durant una neteja podria ser deguda al trasllat involuntari de tritons, atès que durant 

els mostreigs d’enguany. Ja fóra de l’entorn dels Ports, una bassa que havia estat històricament 

ocupada per l’espècie fa una dècada a Godall es troba abandonada i no reté prou aigua. Sembla 

també, que a dues basses del Perelló s’hi ha introduït peixos i tot i que   s’observen adults, no 

pas larves (Joan Ferré, comunicació personal). Per posar un exemple, al País València, l’espècie 

està catalogada com a vulnerable, tot i que te una distribució més àmplia que a Catalunya. Allí, 

s’ha implementat un pla de conservació consistent en criar individus de l’espècie en un centre 

d’aquicultura pertanyent a la Generalitat Valenciana, alliberant-los en captivitat en basses ja 

existents i s’ha aportat aigua en períodes de sequera a les basses més delicades (Jimenez & 

Lacombe, 2002).

 En conclusió, seria convenient dur a terme un programa de creació de punts d’aigua 

per la reproducció de l’ofegabous dins els espais naturals que es trobin dins la seva àrea de 

distribució catalana i implantar-hi noves poblacions. Ara be, en el cas del Parc Natural dels Ports 

la possibilitat de dur a terme aquest tipus d’iniciativa és difícil, donada l’orografia i l’altitud del 

massís. En alguns barrancs del Montsià, com els de la Galera i Valldebous es podria plantejar la 

creació de basses just dins els límits del parc natural previ acord amb els propietaris. En realitat 

però, si el parc natural te alguna influència i capacitat d’actuació fóra de seu territori, el més 

aconsellable seria crear basses d’aigua a les àrees de contacte entre la plana i els Ports (vegis 

punt d’aigua proposat L23).
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Imatge 7. L’ofegabous (a i d) és un 
dels amfibis més mal coneguts a 
Catalunya. La seva distribució es 
limita a les comarques del Baix 
Ebre i el Montsià, a banda d’alguns 
casos d’introduccions puntuals. 
Utilitza basses naturals de mida bas-
tant gran i força madures pel que fa 
a vegetació i fauna (b: bassa de 
l’entrada de Mas de Barberans, 
c: bassa de les Collades, al 
Perelló).  Tot i que també ha estat 
trobat a pous, no els fa servir per a 
reproduir-se.

A

B

C

D
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ACTUACIONS SOBRE L‘HÀBITAT 

La principal actuació per fer possible la conservació, augment de la distribució i diversitat 

dels amfibis d’un territori consisteix en incidir sobre els ambients aquàtics que utilitzen per a 

reproduir-se. També és necessari gestionar l’hàbitat terrestre que moltes espècies utilitzen un cop 

finalitzada la reproducció, però el fet és que hi ha un enorme desconeixement sobre l’ecologia 

terrestre dels nostres amfibis. Els seus costums extremadament discrets i la seva petita mida que 

dificulta la implantació de radio-transmissors en són en gran mesura les causes.

 Així, es pot actuar sobre els medis aquàtics que ja existeixen corregint-ne les deficiències 

o també crear-ne de nous. Sobre la primera possibilitat, per tal d’afavorir millor la comprensió de 

les actuacions proposades per a cada punt d’aigua, aquestes estan enumerades a l’apèndix I, 

dedicat als punts d’aigua trobats durant els mostreigs. Cal considerar en aquest sentit el protocol 

d’actuació general al que s’ha referit anteriorment. Per tant aquí ens referirem estrictament a la 

creació de nous medis aquàtics. 

 El programa de creació de basses que s’ha dissenyat en el present projecte comprèn la 

creació de tres tipologies de punt d’aigua diferent; bassa efímera, bassa permanent i abeurador. 

Com ja s’ha vist en els apartats de la memòria dedicats a les espècies d’amfibis que habiten els 

Ports, cada espècie te uns certs requeriments i per tant no és possible dissenyar una bassa que 

serveixi per a totes. Però alhora, no és realista dissenyar una tipologia de punt d’aigua per a cada 

espècie. El balanç entre especificitat i polivalència són doncs, els tres dissenys proposats.

a) Basseta amb higroperíode efímer

 L’objectiu és potenciar dues espècies: el gripau corredor (Bufo calamita) i la granoteta de 

puntets (Pelodytes punctatus), tot i que altres espècies com la granota verda (Rana perezi) la 

poden també utilitzar. Es proposa una bassa de secció rectangular amb una superfície de 6 m2. 

La major part del marge ha de ser molt poc fons, aproximadament 40 cm. En la regió central cal 

en canvi excavar una cubeta d’un metre quadrat de fins 60 – 50 cm de fondària. Degut a aquestes 

característiques l’ideal és que la brigada de manteniment del parc natural excavi senzillament 

amb pales, el sòl. Donat que el seu higroperíode ha de ser curt i fonamentalment les bassetes es 

nodriran d’aigua de pluja, no cal impermeabilitzar amb lona sinó simplement cimentar-les. Abans 

d’omplir-ho d’aigua és interessant dipositar una fina capa de pedretes i en l’àrea més fonda de 

rocs més grans per facilitar la formació d’una petita capa d’algues. Alhora d’omplir-la d’aigua és 

convenient abocar-la suaument. Idealment, als marges de la basseta s’hi hauria de plantar joncs 

(Imatge 8) que són necessaris per tal que la granoteta de puntets hi enganxi la posta o en el seu 

defecte dipositar al fons de la bassa branquetes fines i tiges. Aquestes bassetes s’han de situar 

en àrees molt obertes, preferentment en les planes dels barrancs o els altiplans on hi hagi prats, 

boscs molt aclarits o marges de rieres.
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Imatge 8. Esquema d’una bassa d’higroperíode efímer. 
Tot i les petites dimensions 6x6 m és possible dissenyar 
la de forma que tingui una certa diversitat d’ambients. 
Per exemple es pot observar una banda completament 
descoberta de vegetació i on el perfil de la bassa és 
força suau, ideal pel gripau corredor (Bufo calamita). 
L’altra banda, te un pendent abrupte i la vegetació és el 
jonc (a), planta força comuna als ambients humits però 
assolellats dels Ports, idoni per la granoteta de pun-
tets (Pelodytes punctatus). Al centre de la bassa hi ha 

A

una àrea rectangular més fonda amb l’objectiu de retenir una mica d’aigua per ajudar a fer la 
metamorfosi als cap-grossos més enraderits. Abans d’omplir-la d’aigua, és bo dipositar una fina 
capa de terra compactada amb algunes pedres grans tant submergides com emergents i pe-
dretes al fons. Es aconsellable dipositar al voltant de la bassa munts de terra tova i pedres per tal 
que els post- metamòrfics trobin llocs on amagar-se de l’ambient sec.
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b) Bassa permanent

 Apropiada per la resta de les espècies segons si l’hàbitat dels voltants l’hi es favorable. 

La superfície ideal és d’un 100 a 150 m2, amb un contorn arrodonit, circular o el·líptic. La 

fondària ha de ser variable, amb una zona d’escassa pendent i una cubeta interior més fonda, 

però no cal que superi el metre de fondària com a màxim (Imatge 9). A ser possible una part 

de perímetre ha d’estar nu de vegetació, excepte sòl, herba, plantes o pedres. La resta, 

convenientment hauria de tenir vegetació de port arbori com esbarzer, matolls o joncs. Cal situar 

a les vores algunes roques i pedres. Pel que fa a la vegetació submergida, un cop comprovat 

que la bassa no perd aigua i que aquesta no és excessivament tèrbola es poden trasplantar 

algues filamentoses procedents d’altres basses. Les àrees ideals per situar-hi aquestes basses 

són marges de bosc en contacte amb zones obertes com rocams, prats o conreus. Si una part 

de la bassa es troba molt a prop del bosc, l’ombra dels arbres pot permetre evitar un creixement 

abusiu de la vegetació.

 El procediment consisteix en fer un disseny de la superfície i forma de la bassa. En 

cas que es vulgui impermeabilitzar –la amb lona, s’ha de calcular prou superfície com per que 

sobri un marge de 1 – 2 m. Aquest marge ha de permetre fixar la lona mitjançant pedres, però 

prèviament cal aplanar i treure pedres i altres objectes punxents del fons excavat. Un cop fixada 

la bassa, s’ha de recobrir de terra compactada el fons. Per ajudar al creixement de vegetació 

si poden dipositar rocs, troncs i una xarxa de branques mig enterrades a la terra. Cal omplir-la 

d’aigua amb cura, mirant de no remoure massa el fons i deixar que el fons es sedimenti abans 

d’introduir algues (Imatges 9 i 10).
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Imatge 9. Bassa d’origen artificial construida amb lona fa 3 anys a Vallvidrera (Barcelonès) per la 
Societat Catalana d’Herpetologia i que és l’hàbitat reproductor de 5 espècies d’amfibis.



Imatge 10. Bassa ideal per servir d’hàbitat reproductor a una àmplia varietat d’amfibis. A partir d’unes 
dimensions mínimes creant una heterogeneïtat d’ambients jugant amb la fondària i la vegetació és 
possible potenciar alhora diverses espècies d’amfibis. La bassa de la Refoia és pràcticament l’única 
bassa natural de grans dimensions al Parc Natural dels Ports, moderadament heterogènia en base 
a les possibilitats del lloc on s’ubica i mostra la importància de crear altres punts d’aigua d’aquestes 
caraterístiques.
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c) Abeurador

Els abeuradors són gairebé els únics medis aquàtics d’aigües entollades en indrets on la pendent 

és forta i són pràcticament exclusius pel tòtil (Alytes obstetricans). A ser possible cal evitar ubicar-

los dins d’àrees completament forestals o en rocams on el sòl per la seva escassa fondària 

no és gaire bo per que el tòtil hi pugi excavar. Ara be la principal limitació és l’existència d’un 

abastament d’aigua contínua com a mínim els mesos de tardor, hivern i primavera. L’abeurador 

ha de ser de ciment amb o sense pedra, les dimensions mínimes aconsellables han de ser 3 

metres de llarg per 1 metre d’amplada i 50 cm de fondària i pot estar aixecat fins a un metre de la 

superfície. Ara bé per facilitar l’accés  dels tòtils a l’aigua i la seva sortida cal que una de les parets 

no sigui completament vertical sinó que tingui pendent. Això es pot aconseguir col·locant un munt 

de pedres, aconsellablement cimentant-les però deixant la superfície al descobert de forma que 

aquesta no sigui completament llisa (Imatge 11). A l’interior s’hi pot construir una rampa de ciment 

per ajudar els animals a sortir si el nivell de l’aigua baixa. Abans d’inundar-la dipositar-hi petites 

pedres o branques facilitarà la colonització per les algues.

 Seguint les indicacions dels responsables del parc natural, en la localització d’indrets 

idonis per crear noves basses s’ha donat prioritat a les àrees sota la seva gestió directe. 

Malauradament, la localització, extensió i característiques d’aquest territori no són suficients 

per generar una xarxa d’hàbitats aquàtics. Per aquesta raó, és suggereix la creació de basses 

fóra d’aquestes àrees, dins del parc natural però també en la seva àrea d’influència pel que fa al 

cas comentat en l’apartat d’actuacions sobre espècies, de l’ofegabous. Degut a que la creació 

de basses en aquests indrets depèn de la negociació i aprovació dels propietaris, no és útil 

especificar localitzacions concretes. Únicament a tall d’exemple en el cas de l’ofegabous s’ha 

proposat la construcció d’una bassa al punt L23 (vegis apèndix II). 

 A banda d’aquestes indicacions de caire més general, a l’apèndix II referit als punts d’aigua 

proposats hi figuren cas per cas indicacions concretes a implementar.
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Imatge 11. Un exemple d’abeurador 
especialment dissenyat per la cria 
de tòtil (Alytes obstetricans) que 
s’alimenta de l’aigua d’un dipòsit. El 
disseny evita l’existència de parets 
completament verticals que dificulten 
l’accés a l’aigua, mitjançant un 
pendent de roques amb ciment. La 
rampa interior és útil per ajudar els 
gripaus a sortir de l’aigua. És tambè 
convenient dipositar en el fons 
pedres o troncs per tal que vegetació 
com algues pugui fixar-se be. Les 
algues a més de alimentar els cap-
grossos, o fe re iexen pro tecc ió  
c o n t r a  e v e n t u a l s  depredadors. 
Segons quina sigui la font d’aigua 
s’hi pot col·locar un mecanisme de 
desguàs.
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ANNEX 3.  
ESTUDIS TÈCNICS AMFIBIS AL PN 
PORTS I ACTUACIONS PER A  
MILLORAR ELS SEUS HÀBITAT  
 
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES 
AMFIBIS PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I 
CREACIÓ D’AREA DE LLEURE A LA FINCA FORESTAL 
DE TITULARITAT MUNICIPAL DE VALLDEBOUS (PN 
PORTS-T.M. DE LA SÉNIA). 
 

AGOST 2021 

 

 

   

 



BASSA D’INCENDIS LA CISTERNETA 

Coordenades: 31T 272937 4508288 
Altitud: 500 m 
Lloc: Bassa d’incendis la Cisterneta (barranc de Valldebous)
Terme municipal: La Sénia
Propietat: Ajuntament

Descripció del lloc 
El lloc on es preveu fer la bassa es troba proper a la bassa d’incendis de la Cisterneta 
del barranc de Valldebous. És un lloc pla ocupat per un fenassar dens, on hi van a 
parar les aigües d’un petit barranc i les de la pista principal.     

Zona on es preveu construir la bassa (dalt), punt de recollida d’aigües a la pista (inferior-
esquerre) i bassa d’incendis (inferior-dreta). 

Objectius
Crear una bassa de caràcter permanent i dimensions mitjanes que reculli les aigües de 
pluja i serveixi com a punt de cria d’amfibis, especialment per a l’ofegabous 



(Pleurodeles waltl), la única població coneguda del qual, es troba molt a prop d’on es 
vol construir aquesta nova bassa. El punt també serà útil per a l’abeurada de la fauna 
salvatge tenint en compte l’eixutesa d’aquest barranc.  

Proposta d’execució 
Crear una cubeta aprofitant tot l’espai central lliure de vegetació arbustiva. Col·locar 
una làmina de cautxú butil i formigonar tota la superfície de la bassa. És aconsellable 
omplir el fons amb una capa de 5-10 cm de sorra per donar uniformitat al terreny i 
evitar el deteriorament del cautxú. Les dimensions de la cubeta i de la làmina de butil 
han de ser similars a les indicades a la figura. Cal assegurar l’aportació d’aigua a 
traves de la pista pel punt on circula el petit barranc. Es pot plantejar fer arribar un tub 
(50 m aproximadament) des de la bassa d’incendis per tal de recollir l’aigua sobrant 
d’aquesta. Als marges es poden fixar algunes pedres per donar-li un aspecte més 
natural, i seria convenient implantar vegetació. 

Condicionants i limitacions 
 Cal respectar la vegetació dels voltants en la mesura que sigui possible, tot i que 

seria convenient estassar els arbusts de la banda esquerra (mirant aigües avall) 
per tal de construir la bassa el més a prop possible de la paret de roca que dona 
ombra.

Pressupost

CONCEPTE UNITAT QUANTITAT PREU (€) PREU TOTAL(€) 

MAQUINARIA 
Retroexcavadora mixta h 4 42,4 169,4
Camió de transport h 2,5 25,3 63,2
MÀ D'OBRA 
Formigonat de la bassa h 126,5 10,3 1306,7
Col·locació de pedres als laterals h 24 10,3 247,9
MATERIAL
Formigó m3 25,3 76,7 1940,5
Butil de 3 mm de gruix m² 253,6 5,8 1470,9
   TOTAL 5198,6

Prioritat: 1



OLIVERES D’HONORIO 

Situació
Coordenades: 31T 272424 4508457 
Altitud: 540 m 
Lloc: Oliveres d’Honorio, a la pista del barranc de Valldebous 
Terme municipal: La Sénia
Propietat: Ajuntament (no inclosa al CUP)

Descripció del lloc 
El lloc està situat a la part inferior de la pista de Valldebous, just on aquesta fa una 
corba. L’àrea està coberta de matolls, enfiladisses, i fins i tot algun pi.   

Objectius

Crear una bassa de caràcter temporal i dimensions petites que reculli les aigües de 
pluja i serveixi com a punt de refugi d’ofegabous (Pleurodeles waltl), de tal manera que 
s’estableixi com un punt de connexió entre les dues poblacions existents actualment al 
barranc. El punt també serà útil per a l’abeurada de la fauna salvatge, especialment 
cabres i perdius que freqüenten aquesta zona.  



Proposta d’execució 

Crear una cubeta just al punt on la pista desaigua i impermeabilitzar-la  amb cautxú 
butil i formigó. És aconsellable omplir el fons amb una capa de 5-10 cm de sorra per 
donar uniformitat al terreny i evitar el deteriorament del cautxú. La forma i dimensions 
de la bassa han de ser similars a les indicades a la figura. 

Condicionants i limitacions 
 Cal demanar permís a l’Ajuntament. 
 Cal respectar la vegetació dels voltants en la mesura que sigui possible, tot i que 

s’haurà de tallar algun pi.
 Es pot valorar construir la bassa en un nivell més inferior al proposat, en aquest 

cas s’haurien de tallar alguns pins més però la bassa podria recollir aigua de dos 
punts de la pista. 

Pressupost

CONCEPTE UNITAT QUANTITAT PREU (€) PREU TOTAL(€) 

MAQUINARIA 
Retroexcavadora mixta h 1 42,4 42,4 
Camió de transport h 0,5 25,3 12,6 
MÀ D'OBRA 
Formigonat de la bassa h 27 10,3 278,9 
MATERIAL
Formigó m3 6,8 76,7 521,6 
Butil de 3 mm de gruix m² 68,6 5,8 397,6 
   TOTAL 1253,1

Prioritat: 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4.  
PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS 
BASSES 
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES 
AMFIBIS PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I 
CREACIÓ D’AREA DE LLEURE A LA FINCA FORESTAL 
DE TITULARITAT MUNICIPAL DE VALLDEBOUS (PN 
PORTS-T.M. DE LA SÉNIA). 
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Dades de l'obra 

Tipus d'obra:  
Rehabilitació medioambiental 

Emplaçament: La Sénia (Montsià-Tarragona) 
 

Superfície construïda: 4000 m2 
 

Promotor: Ajuntament de la Sénia 
 

Autor/s del Projecte d'execució: Javier Roig Prades / 
 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Javier Roig Prades / 
 
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Segons el plànol P0 
 

Característiques del terreny:  Valldebous 
 

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

 
 

Instal.lacions de serveis públics, 
 

Ja realitzades 

Ubicació de vials: 

(amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 
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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. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
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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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 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
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L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació 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. 
 
 
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...). 
 
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) 
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- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
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) 
 
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 
 
Moviments de terres, excavacions i pavimentacions 
- 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 parets de contenció, pous i rases 
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- 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 
 
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) 
 

 
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. 
 
En les obres a realitzar no es preveu cap treball especial 
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Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front 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 pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
 

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 
- 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) 
 

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 
- 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 
 
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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 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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 6.  
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES 
AMFIBIS PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I 
CREACIÓ D’AREA DE LLEURE A LA FINCA FORESTAL 
DE TITULARITAT MUNICIPAL DE VALLDEBOUS (PN 
PORTS-T.M. DE LA SÉNIA). 
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CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 01 CREACIÓ HABITAT OFEGABOUS                                       

SUBCAPÍTULO MOVTERR       MOVIMENT DE TERRES                                      
UR111020     m2  Neteja i esbrossada ,mitjans manuals.                           

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals, inclou la
tala i retirada dels elements vegetals i arbrat en mal estat o
morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i
transport a abocador

UR111020     

A016P000     0.050 h   Peó jardiner                                                    17.85 0.89
C1501800     0.001 h   Camió transp.12 t autocarregant amb caixa                       31.73 0.03
C1501801     0.015 h   Canon d'abocador v egetal                                        22.59 0.34
CR113000     0.010 h   Esbrossadora capçal serra,potència 0,42kW                       0.79 0.01
A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               0.90 0.01

TOTAL PARTIDA.......................... 1.28

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-VUIT CENTIMS.

U21DU500     m2  Demolició lamines bassa, mecànics+abocador+cànon                
Demolició lamines bassa existentse, amb mitjans mecànics, in-
clou reixes, bastiments, reblerts i recobriments, càrrega i trans-
port de runes i canon d'abocament.

U21DU500     

B2RA3600     0.100 m3  Disposic.monodipòsit,sense bàscula runa                         11.27 1.13
C1315020     0.020 h   Retroexcav adora mitjana i/o petita orugues                      51.53 1.03
C1501800     0.050 h   Camió transp.12 t autocarregant amb caixa                       31.73 1.59

TOTAL PARTIDA.......................... 3.75

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS.

U221U120     m3  Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec.           
Excavació i càrrega de terra per a caixa i altres elements de ter-
reny de trànsit, amb mitjans mecànics (retroexcavadora petita
sobre orugues). Inclou la seva baixada fins zona d'obra (des-
carrega amb camió autocarregant o similar). Inclou els treballs
sota la bòveda i a l'aire lliure.

U221U120     

A0140000     0.010 h   Manobre                                                         15.83 0.16
A%AUX001     1.000 %   Despeses auxiliars mà d'obra                                    0.20 0.00
C1315020     0.150 h   Retroexcav adora mitjana i/o petita orugues                      51.53 7.73

TOTAL PARTIDA.......................... 7.89

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS.

U227U100     m2  Repàs+piconatge sòl de llera, compactació 95%PM                 
Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM.
Inclou els treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.

U227U100     

A0140000     0.050 h   Manobre                                                         15.83 0.79
C1335080     0.014 h   Corró v ibratori autopropulsat,8-10t                             42.85 0.60
A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               0.80 0.01

TOTAL PARTIDA.......................... 1.40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA CENTIMS.
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CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

U2285LR0     m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,grava mat.reciclat form.,drenat
Rebliment i piconatge de superf icies d'amplària f ins a 6 m, amb
graves procedents de granulats reciclats de formigó de 20 a 40
mm, per a drenatge, en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50
cm, utilitzant picó vibrant. També inclou l'aportació del material de
la propia excavació per a realitzar el rasantejat. Inclou els tre-
balls sota la bòveda i a l'aire lliure.

U2285LR0     

A0150000     0.200 h   Manobre especialista                                            16.27 3.25
B033R500     1.600 t   Grav a granulat reciclat f ormigó 20-40 mm                        12.39 19.82
C133A0K0     0.200 h   Picó v ibrant,plac.60cm                                          7.97 1.59
A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               3.30 0.03
C1315020     0.150 h   Retroexcav adora mitjana i/o petita orugues                      51.53 7.73

TOTAL PARTIDA.......................... 32.42

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS.

SUBCAPÍTULO IMPERVAS      IMPERMEABILITZACIÓ DEL VAS                          
U450U015     m3  Formigó estructural, HM-20/B/10/IIa, abocat.                    

Formigó , HM-20/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxi-
ma del granulat 10 mm amb additiu hidrofugant, abocat amb qual-
sevol mitjà. Formació de ratllat manual o mecanic en la seva ba-
se.

U450U015     

B0652040     1.020 m3  Formigó Hm-20/B/10/IIa,>=275kg/m3 ciment                        60.00 61.20
A0140000     0.760 h   Manobre                                                         15.83 12.03
A0122000     0.140 h   Of icial 1a paleta                                               18.98 2.66
A%AUX00100250 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               14.70 0.15

TOTAL PARTIDA.......................... 76.04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb QUATRE CENTIMS.

U76171N1     m2  Membrana g=1,2mm,1 làm.EPDM                                     
Membrana de gruix 1,2 mm d'una làmina de cautxú EPDM, tipus
Giscolene 120 o equivalent, col.locada al suport, amb els adhe-
sius i productes en fred necesaris per a la seva correcta col.lo-
cació. inclou solapaments i peces especials de EPDM en els bai-
xants, seguint la normativa vigent i les indicacions del fabricant
del producte amb garantia per escrit

U76171N1     

A0127000     0.100 h   Of icial 1a col.locador                                          20.82 2.08
B7412FN1     1.100 m2  Membrana EPDM G=1,2mm+P.P.elem.esp.                             7.99 8.79
A0137000     0.100 h   Ajudant col.locador                                             17.85 1.79
%AUX001      1.500 %   Despeses auxiliars mà d'obra                                    12.70 0.19

TOTAL PARTIDA.......................... 12.85

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS.

U76171N2     m2  Reforç perímetres membrana g=1,2mm,1 làm.EPDM                   
Reforç per els perímetres amb membrana de cautxú EPDM de
1,2 mm, bandes perimetrals armades, sellants, adhesius i impri-
macions necesàries.

U76171N2     

A0127000     0.200 h   Of icial 1a col.locador                                          20.82 4.16
A0137000     0.100 h   Ajudant col.locador                                             17.85 1.79
B7412FN1     1.300 m2  Membrana EPDM G=1,2mm+P.P.elem.esp.                             7.99 10.39
%AUX001      1.500 %   Despeses auxiliars mà d'obra                                    16.30 0.24
A%NAAA0000300 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               6.00 0.06

TOTAL PARTIDA.......................... 16.64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.
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CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

U7B1170L     m2  Làmina separ.feltre poliprop. 70-90g/m2, col.n/adh.             
Làmina separadora de feltre de polipropilè (tipus geotextil) amb
un pes de 70 a 90 g/m2, col.locada no adherida i amb fixació me-
cànica al terreny

U7B1170L     

A0127000     0.040 h   Of icial 1a col.locador                                          20.82 0.83
B7B11700     1.100 m2  Feltre polipropilè pes=70-90g/m2                                0.67 0.74
A0137000     0.020 h   Ajudant col.locador                                             17.85 0.36
A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               1.20 0.01

TOTAL PARTIDA.......................... 1.94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS.

SUBCAPÍTULO APORTA        APORTACIÓ AIGUA                                               
UFB1735U     m   Tub HDPE PE100 D=40mm,6bar,connect.a pressió, dific.mitja,      

Tub de polietile de densitat alta PE100 de 40 mm de diametre no-
minal exterior, de 6 bar de pressio nominal segons UNE
53-131-90, connectat a pressio, amb grau de dif icultat mitja i per
a col.locar soterrat

UFB1735U     

A012M000     0.100 h   Of icial 1a muntador                                             21.00 2.10
A013M000     0.050 h   Ajudant muntador                                                18.00 0.90
BFB1730U     1.020 m   Tub hdpe pe100,DN=40mm,PN=6bar                                  1.12 1.14
BFWB1705     0.300 u   Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=40mm,p/connec.pressió    5.37 1.61
BFYB1705     1.000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=40mm,connect.pressió 0.03 0.03
A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               3.00 0.03

TOTAL PARTIDA.......................... 5.81

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-UN CENTIMS.

UN119324     u   Vàlvula comporta+rosca,DN= 2´´,PN=10bar,bronze,munt.pericó
canal
Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de ca-
nalització soterrada

UN119324     

BN119320     1.000 u   Vàlv ula comporta manual+rosca,DN=2´´,PN=10bar,bronze          24.70 24.70
A012M000     0.450 h   Of icial 1a muntador                                             21.00 9.45
A013M000     0.450 h   Ajudant muntador                                                18.00 8.10
A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               17.60 0.18

TOTAL PARTIDA.......................... 42.43

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS.

UDK2U070     u   Pericó 55x55x70cm,form.prefab.,solera dren.maó,sec              
Pericó quadrat per a canalització de serveis de 55x55x70 cm,
de formigó prefabricat, amb solera drenant de maó de 29x14x10
cm, en sec

UDK2U070     

A012N000     0.400 h   Of icial 1a d'obra pública                                       21.00 8.40
A0140000     0.400 h   Manobre                                                         15.83 6.33
B0F1D2A1     8.000 u   Maó calat,29x14x10cm,p/rev estir                                 0.22 1.76
BDK2U07U     1.000 u   Pericó 55x55x70cm,f orm.pref ab.                                  32.08 32.08
A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               14.70 0.15

TOTAL PARTIDA.......................... 48.72

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS.
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CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

UDKZU015     u   Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 415x415x43mm C-250,bastim.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específ ic per
a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix,
referència TH34X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial
per a MMAMB) o equivalent, colꞏlocat amb morter ciment

UDKZU015     

A0121000     0.350 h   Of icial 1a                                                      21.00 7.35
A0140000     0.350 h   Manobre                                                         15.83 5.54
BDKZU015     1.000 u   Bast.+tapa p/per.serv .,f .dúctil C-250 415x415x43mm,

25kg,bastim.
39.07 39.07

D0701641     0.020 m3  Morter ciment pòrtland+f ill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 69.74 1.39
A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               12.90 0.13

TOTAL PARTIDA.......................... 53.48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS.

COLLARIN     u   Collarin de toma fundició de DN250 reducció a 40                
Collarin de toma de fundició de 250 reducció a 40. Instalꞏlat tal
com marca els plànols

COLLARIN     

TOTAL PARTIDA.......................... 150.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS.

MARGE        u   Construcció marge recolzament collarin de toma                  
Construcció de marge per a collarín de toma, fet amb bloc o ma-
terial de la zona. Tal com marquen els plànols. Tot inclòs i aca-
bat.

MARGE        

TOTAL PARTIDA.......................... 200.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS.

INTEGRA      pa  Partida alçada a justificar per a la integració ambiental de l'o
Partida alçada a justif icar per a la integració ambiental de l'obra.
Consistent en el tapat amb pedres de la toma d'aigua (la nova i
l'existent) i la instalꞏlació de pedres i terres al voltant de la bassa
per a integrar-la ambientalment a l'espai

INTEGRA      

TOTAL PARTIDA.......................... 300.00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS.
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CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL 02 CREACIÓ AREA LLEURE VALLDEBOUS                                  

SUBCAPÍTULO PARQUING      CREACIÓ AREA APARCAMENT                           
U3J2U030     m3  Escullera pedra calc.pes=800-1200kg,col.+pala carreg.           

Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
colꞏlocats

U3J2U030     

A0121000     0.125 h   Of icial 1a                                                      21.00 2.63
B0442800     1.400 t   Bloc pedr.escull.pedra calc.800-1200 kg                         12.54 17.56
C1311280     0.125 h   Pala carregadora s/,gran,s/,erugues 119kW                       162.16 20.27
A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               2.60 0.03

TOTAL PARTIDA.......................... 40.49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS.

U4G2U010     m3  Paredat p. obra,carej.,1c.vista,m.cim. 1:6                      
Paredat de gruix variable de pedra de l'obra carejada, d'una cara
vista col.locada amb morter ciment 1:6

U4G2U010     

D611U010     1.200 m3  Reciclatge pedra existent. p/maçon.                             39.00 46.80
A0122000     5.000 h   Of icial 1a paleta                                               18.98 94.90
A0140000     5.000 h   Manobre                                                         15.83 79.15
D0701641     0.300 m3  Morter ciment pòrtland+f ill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 69.74 20.92
A%AUX00100250 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               174.10 1.74

TOTAL PARTIDA.......................... 243.51

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CENTIMS.

U221U020     m3  Excav/càrr. terra p/esplan., terr. tràns., m.mec., p.p.reperf.ta
Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics, amb part proporcional de reperfi-
lat de talussos

U221U020     

A0140000     0.010 h   Manobre                                                         15.83 0.16
C1311270     0.060 h   Pala carregadora s/,mitjana,s/,erugues 119kW                    72.72 4.36
A%AUX001     1.000 %   Despeses auxiliars mà d'obra                                    0.20 0.00

TOTAL PARTIDA.......................... 4.52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CENTIMS.

U221U030     m3  Excav.p/esplanació,roca,mecànics                                
Excavació per a esplanació en roca, amb mitjans mecànicsU221U030     

C1105A00     0.220 h   Retroexcav adora amb martell trencador                           63.41 13.95

TOTAL PARTIDA.......................... 13.95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS.

U226U020     m3  Terrapl.+picon. caixa pav.terres, compact. 95%PM                
Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de ter-
res, amb una compactació del 95% del PM (no inclou terres),amb
part proporcional de reperf ilat de talussos

U226U020     

C1311120     0.025 h   Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                 51.94 1.30
C13350C0     0.035 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            62.23 2.18

TOTAL PARTIDA.......................... 3.48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS.
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CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

U931201J     m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                              
Base de tot-u artif icial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

U931201J     

A0140000     0.050 h   Manobre                                                         15.83 0.79
B0111000     0.050 m3  Aigua                                                           0.97 0.05
B0372000     1.050 m3  Tot-u art.                                                      19.13 20.09
C1331100     0.035 h   Motoaniv elladora petita                                         53.50 1.87
C13350C0     0.040 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            62.23 2.49
C1502E00     0.025 h   Camió cisterna 8m3                                              40.03 1.00
A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               0.80 0.01

TOTAL PARTIDA.......................... 26.30

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA CENTIMS.

SUBCAPÍTULO ACONDICION    ACONDICIONAMENT DE L'ESPAI                       
BAUTOC       ml  Barana de fusta tractada amb autoclau d'1 metre d'alçada        

Barana de fusta tractada amb autoclau d'1 metre d'alçada com-
posta per 1 columna de 10 cm. cada 2 metres i 2 travessers de
8 cm de diàmetre (columna i barana). Instalꞏlació sobre dau de
formigó in situ o be sobre platina d'acer atornillada a estructura.
Tot inlòs i acabat.

BAUTOC       

B0A62F00     4.000 u   Tac acer D=10mm,carg./v oland./f em.                              0.20 0.80
B064300C     0.050 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          43.21 2.16
A012N000     0.200 h   Of icial 1a d'obra pública                                       21.00 4.20
A0140000     0.200 h   Manobre                                                         15.83 3.17
FSAUT        1.000 ml  Barana de f usta tractada amb autoclau d'1 metre d'alçada        20.00 20.00
IND1         1.000     costos indirectes relacionats 19%                               7.50 7.50

TOTAL PARTIDA.......................... 37.83

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS.

U9V4U010     m   Esglaó formigó in situ                                          
Esglao de formigó in situ, amb encofrat vist amb bisell i acabat
remolinat

U9V4U010     

B0D31000     0.001 m3  Llata f usta pi                                                  203.19 0.20
B0DZA000     0.100 l   Desencof rant                                                    2.15 0.22
B0D72110     0.300 m2  Tauler encad.f usta pi,g=22mm,3usos                              3.24 0.97
B0641050     0.060 m3  Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment                          56.05 3.36
A0140000     0.250 h   Manobre                                                         15.83 3.96
A0121000     0.800 h   Of icial 1a                                                      21.00 16.80
B0D625A0     0.020 cu  Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos                         7.94 0.16
A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               20.80 0.21

TOTAL PARTIDA.......................... 25.88

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CENTIMS.
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CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

UQ10U220     u   Taula de fusta de picnic de 2000x1750                           
Mesa picnic de madera tratada de ocho plazas. Dimensiones de
200cm de largo, 172cm de ancho y 77cm de alto. Construida me-
diante tablones de pino silvestre de 4.5cm de grueso tratado pa-
ra clase de uso IV. Anclajes al pavimento incluidos. Modelo Pica
fabricado por Fitor Forestal S.L o similar. Tot instalꞏlat o muntat

UQ10U220     

A0121000     4.000 h   Of icial 1a                                                      21.00 84.00
A0140000     4.000 h   Manobre                                                         15.83 63.32
BQ10U220     1.000 u   Mesa picnic de madera tratada de ocho plazas. Dimensiones de

180
300.00 300.00

A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               147.30 1.47
LLOS         1.000 u   Llosa f ormigó en massa de 200x180x10 amb ancoratges de la

taula 
150.00 150.00

TOTAL PARTIDA.......................... 598.79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS.

JKFDKA       u   Taula de fusta de picnic de 90x56x90                            

JKFDKA       
A0121000     4.000 h   Of icial 1a                                                      21.00 84.00
A0140000     4.000 h   Manobre                                                         15.83 63.32
A%AUX00100100 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               147.30 1.47
TAUPEQ       1.000 u   Mesa de jardín para niños de madera maciza Aurea neutro de

90x56
100.00 100.00

LLOS1        1.000 u   Llosa f ormigó en massa de 200x180x10 amb ancoratges de la
taula 

85.00 85.00

TOTAL PARTIDA.......................... 333.79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS.

ESTASSADA    ha  Estassada de sotabosc                                           
Estassada de sotabosc de la f inca de l'Area de Lleure incloent
aclarida baixa dels petits pins sense creixement

ESTASSADA    

A0120059     50.000 h   Of icial 1a                                                      18.07 903.50
CR11Q014     50.000 h   Motodesbrossadora mecànica manual                               2.26 113.00

TOTAL PARTIDA.......................... 1,016.50

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL SETZE EUROS amb CINQUANTA CENTIMS.
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CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

                                                                

Codi Quantitat Ut Descripció Preu Import

SUBCAPÍTULO RESTAMARG     RESTAURACIÓ MARGES PEDRA SECA            
U4G2U010     m3  Paredat p. obra,carej.,1c.vista,m.cim. 1:6                      

Paredat de gruix variable de pedra de l'obra carejada, d'una cara
vista col.locada amb morter ciment 1:6

U4G2U010     

D611U010     1.200 m3  Reciclatge pedra existent. p/maçon.                             39.00 46.80
A0122000     5.000 h   Of icial 1a paleta                                               18.98 94.90
A0140000     5.000 h   Manobre                                                         15.83 79.15
D0701641     0.300 m3  Morter ciment pòrtland+f ill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. 69.74 20.92
A%AUX00100250 1.000 %   Mitjans auxiliars                                               174.10 1.74

TOTAL PARTIDA.......................... 243.51

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CENTIMS.
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CAP. 1 INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

A.1 OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present PGCT té per objecte definir les especificacions, prescripcions, criteris i 
normes que regiran la construcció del Projecte d’Urbanització  
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest 
Projecte, en tot el que no siguin explícitament modificades pel Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades al Projecte i, en el 
seu cas, el Contracte d’obres. 
En tots els articles del present PGCT s’entendrà que el seu contingut regeix per 
les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys 
restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 

A.2 DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ  

Generals : 

Text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques 

RDI 2/2000 de 16 de juny 

Reglament de la Llei de Contractes RD. 1098/2001 de 12 d’octubre 

Llei d’ordenació de l’edificació. Llei 38/99 JE (BOE 6.11.99) 

Pliego de cláusulas administrativas 
generales para la contratación de obras del 
estado 

D. 3854/1970, de 31 de 
diciembre 

Clasificación de empresas contratistas de 
obras 

Orden de 28 de junio de 
1991(por la que se modifica la 
de 28 de marzo de 1968) 

Cláusulas de revisión de precios D. 211/1.964 de 4 de febrero y 
D. 461/1971 del 11 de marzo 

Cuadro de formulas tipo generales de 
revisión de precios 

D. 3650/1970 de 19 de 
Diciembre 

Normas sobre la aplicación de la revisión de 
precios 

Orden de 13 de marzo de 1979 

Instrucciones para la propuesta y fijación de 
formulas polinomicas de revisión de precios 

O.C. 316/91 de la DGC 
(MOPU). 

 
Locals : 

 Pla general d'ordenació urbana de Reus 
 Ordenances municipals de Reus 
 Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres (BOP 35, 12/02/96) 
 Ordenança municipal de Reus reguladora del soroll i vibracions. 
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Seguretat i Salut : 

Prevencion de riesgos laborales Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre 

Disposicions mínimes de seguretat i salut a 
les obres de construcció 

RD 1627/1997 de 24 d’octubre 

Ordenança General de Seguretat i Higiene al 
treball 

Ordre del 9 d'abril de 1964 

Model – “Libro de incidencias” BOE 13.10.86). 

Model – Llibre d’incidències Ordre de 29 de juny de 1987 
DT (DOGC 10.7.87 

 
Construcció, obra civil, carreteres : 

EHE Instrucción de Hormigón 
Estructural  

R.D. 2661/1998, de 11 de 
diciembre 

Eurocodi 
núm. 2 

Projecte d'estructures de 
formigó. 

 

IAP-96 Instrucció relativa a les 
accions a considerar en el 
Projecte de ponts de 
carretera. 

 

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

O.M. de 6 de febrer de 19765  i 
les O.M. i O.C. que el 
modifiquen i complementen 

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

Ordre de Presidència del 
Govern de 5 de maig de 1972 

 Plec general de condicions 
tècniques de la “Dirección 
General de Arquitectura”. 

O. 4 de juny de 1973 MV (BOE 
26.6.73). 

 
Xarxes de Serveis : 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. MOPU 1986.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
MOPU 1974.  

 
Instal·lacions eléctriques : 
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Instrucciones Alumbrado Urbano MOPU 1.965 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i 
de complementarios 

Decreto 2413/1973 de 20 de 
septiembre 

Reglament de verificacions elèctriques i 
regularitat al subministrament d’energia 

Ministeri d’Indústria 

Recomanacions IEC International Electrotecnical 
Comission 

Normas sobre conexiones de servicios 
eléctricos y su reglamento 

RD 2949/82 MIE (BOE 
12.11.82, 4.12.82, 29.12.82 i 
21.2.83c) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión D 3151/68 (BOE 27.12.68 i 
8.3.69c). 

NTE-IEB “Instalaciones de electricidad: baja 
tensión 

O 13.4.74 MOPU 

NTE-IEP “Instalaciones de electricidad: 
puesta a tierra 

O 13.3.73 MOPU 

 
Control de qualitat, Laboratoris : 

 Normes UNE,  NLT, DIN, NTE, MV, ASTM i diverses normes vigents en altres països.  
 Control de qualitat a l’edificació. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89c, 24.2.89, 

11.10.89 i 22.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97). 
 Productos de construcción. RD 1630/92 (BOE 9.2.93). 

 
Residus de la Construcció: 

Regulació dels enderrocs i altres residus de la 
construcció 

D. 201/94 PGG (DOGC 
8.8.94)modificat pel decret 
161/2001 de 12 de juny 

 
Barreres arquitectòniques: 

Ley de integración social de los minusválidos Llei 13/82 PGE (BOE 30.4.82). 

Supressió de barreres arquitectòniques D 100/84 Dsss (DOGC 
18.4.84 i 11.7.84c 

Llei de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 PGC (DOGC 
4.12.91 i 9.12.91c 

Desplegament de la Llei 20/91 de promoció 
d’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. 

D 135/95 DBSGC (DOGC 
28.4.95 i 10.1.96c). 
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Protecció contra incendis: 

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios”. 

RD 2177/96 MOPU (BOE 
29.10.96) 

Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios 

RD 1942/93 MIE (BOE 
14.12.93). 

Condicionants urbanístics i de protecció 
contra incendis en els edificis 

D 241/94 pgc (dogc 30.9.94). 

 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant 
el termini de les obres d'aquest Projecte. 
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. 
En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes, es 
tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives. 

A.3 DOCUMENTS DEL PROJECTE. 

El Projecte constarà dels següents documents: 
 Document núm. 1. Memòria i Annexes.  
 Document núm. 2. Plànols. 
 Document núm. 3. Plec de Condicions.  
 Document núm. 4. Pressupost.  

S’entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al Contracte 
i són d’obligat compliment, exceptuant les modificacions degudament 
autoritzades. 
Aquests documents són:  

 Memòria (en tot allò que es refereixi a definicions de qualitat dels materials),  
 Plànols,  
 Plec de Condicions,  
 Quadre de Preus i  
 Pressupost total. 

La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius i estan 
constituïts per la Memòria amb tots els seus annexes, els amidaments i els 
pressupostos parcials.  
Els referits documents informatius representen únicament una opinió fundada del 
projectista (i la propietat), sense que això suposi que es responsabilitza de la 
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certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se 
tan sols, com a complement de la informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans.  
Només els documents contractuals, definits en l’apartat anterior, constitueixen la 
base del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les 
condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents 
informatius (p.ex. )preus base de personal, maquinària i materials, fixació de 
pedreres, préstecs o abocaments, distàncies de transport, característiques dels 
materials de l’explanació, justificació de preus, etc.), exceptuant que aquestes 
dades apareguin en algun document contractual.  
El Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir 
la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els 
documents informatius del Projecte.       
Cas d’existir contradiccions entre documents s’estarà en allò que disposa el 
document que sigui prioritari , segons el següent ordre de prelació: 

 Plànols.  
 Plec de Condicions.  
 Memòria (definició de materials) 
 Normativa legal d’aplicació.   
 la interpretació serà realitzada per la Direcció Facultativa. 

A.4 DIRECCIÓ DE L’OBRA: FUNCIONS I ATRIBUCIONS 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte d’aquest Projecte, 
així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions aprovades, 
estarà a càrrec d'una D.O. encapçalada per un tècnic titulat competent.  
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, 
la D.O. 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 D.O.: 

  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, acceptat per la Propietat. 
  Les modificacions d'obra degudament aprovades  

Tindrà les següents funcions i atribucions: 
1. 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. 
2. Seguiment de l’obra, a l’ objecte de comprovar de forma continuada que 

l’obra executada s’ajusta a la que va ser contractada (es a dir, al Projecte i a 
les possibles modificacions aprovades) i es realitza en el termini pactat. 
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3. Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin quant a: interpretació 
dels plànols o del Plec de Condicions; característiques dels materials, forma 
d’execució de les unitats; amidaments i abonament , etc., sempre que no es 
modifiquin les condicions del contracte.  

4. Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin 
el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació emetent, 
arribat el cas, les propostes corresponents. 

5. Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos 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 i material de l’obra. 

6. Realitzar les proves de les estructures, actes de recepció,  així com les 
certificacions parcials i liquidació de les obres. Tot això conforme amb les 
normes legals vigents. 

7. Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha 
executat, per a lliurar a  la propietat un  cop acabats els treballs. 

A.5 LLIBRE D’ORDRES I D’INCIDÈNCIES 

Les ordres al Contractista podran donar-se per escrit, redactant-les en un full del 
Llibre d’Ordres, segons el model que disposi la DO. L’original de l’esmentat full 
serà lliurat al Contractista o al seu representant en obra, el qual queda obligat a 
firmar la recepció del mateix.  
El Llibre d’Ordres s’utilitzarà discrecionalment per la DO en els següents supòsits: 
 

 A l’objecte de tenir constància escrita de determinades ordres. 
 A solꞏlicitud del Contractista, si la importància de l’ordre ho aconsella. 
 Per anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs. 
 Com Llibre d’Incidències.  

A.6 CONTRACTISTA:  FUNCIONS I OBLIGACIONS RESPECTE A LES OBRES 

► Obligacions Generals corresponent al Contractista : 
Correspon al Contractista la direcció i organització de l’obra, es a dir: ordenar els 
treballs, dirigir la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i vigilar 
que les condicions de seguretat i higiene en les quals les mateixes es 
desenvolupen siguin correctes, d’acord amb la Normativa vigent 
Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de 
l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures 
preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent 
en matèria de seguretat i salut en els treballs. 
Subscriure amb la DO l’acta de replanteig de l’obra. 
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Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes autoritzats. 
Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius 
que s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia 
o per prescripció de la DO, els subministres o prefabricats que no comptin amb 
les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 
Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar per assabentat  les 
anotacions que es practiquin en el mateix. 
Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
Subscriure amb la DO les actes de recepció provisional i definitiva. 
Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant 
l’obra. 
 

► Verificació dels documents del Projecte 
Abans d’iniciar les obres, el Constructor comprovarà que la documentació de que 
disposa li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada,. 
En cas contrari, sol·licitarà els aclariments o documentació complementària 
adient. 
Si no manifesta res i queda constància del fet a l’Acta de Replanteig, s’entendrà 
que ha verificat la documentació i l’ha trobat suficient. 
 

► Oficina en l’obra 
El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler 
adient, en el qual poder estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà 
sempre el Contractista a disposició de la DO: 

 El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la 
Direcció Facultativa. 

 La llicència d’Obres. 
 El llibre d’Ordenances i Assistències. 
 El Pla de Seguretat i Salut. 
 El llibre d’Incidències. 
 El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 
 La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

 
► Presència del constructor a l’obra 

En tota obra el Contractista està obligat a estar present mentre aquella es 
realitzi. Malgrat tot, podrà delegar les seves funcions a un “Delegat d’obra” 
qualificat per al tipus d’obra de què es tracti. 
Aquest representant, a plena dedicació a l’obra, tindrà la titulació adient i 
l’experiència professional suficient, a judici de la DO, i haurà de residir a la zona 
on es desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ 
coneixement i acceptació per part d’aquella. 
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El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de 
la seva organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat 
inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà 
realitzar-se prèvia aprovació de la DO o per ordre d’aquesta.   
El Delegat d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, 
estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la DO, en les 
visites que hagin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels 
reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises 
per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 
 

► Relació i comunicació amb la DO. 
Abans d’ iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la DO, 
acordaran els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments 
per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la 
periodicitat i nivell de reunions per el control de la marxa de les obres. 
 

► Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions 
demanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la 
D.O., davant la Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions 
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre 
tècnic de la DO, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva 
responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a 
la DO, la qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en 
tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 

► Recusació pel Contractista del personal nomenat per la DO 
El Contractista no podrà recusar la DF o personal encarregat per aquest de la 
vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per els reconeixements. 
Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb 
l’estipulat al punt precedent, però sense que per aquesta causa puguin 
interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 
 

► Faltes del personal 
El Contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l’obligació de col·laborar amb 
la DF, facilitant el seu treball i les ajudes materials i humanes que se’ls hi 
demanin. 
L’incompliment de la citada obligació o la falta de respecte en el tracte seran 
motius suficients per prohibir la presència en obra dels inculpats.   
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A.7 PRESTACIONS DE TERCERS I SUBCONTRACTACIÓ 

El Contractista queda obligat a sol·licitar autorització a la DO per a subcontractar 
parts de l’obra, d’acord amb la legislació vigent.   
En el supòsit que l’empresa adjudicatària pretengui contractar amb tercers la 
realització de determinades unitats d’obra, haurà de complir 
INDISPENSABLEMENT els següents requisits: 
 
1.- Nomenar un representant fix a peu d’obra, que haurà de reunir els següents 
requisits: 

a) Formar part de la seva plantilla personal ( amb compliment de la 
normativa laboral i de seguretat social). 

b) El representant de l’empresa Contractista haurà d’estar permanentment 
en l’obra per representar al Contractista davant qualsevol incident o 
reclamació, i a la D.F. L’absència d’aquest representant es considerarà 
com a falta greu, d’acord amb el règim de sancions previst. 

c) El representant ha de portar una identificació visible (anagrama de 
l’empresa). La manca d’identificació es considerarà falta lleu. 

d) La qualificació professional haurà de ser l’adequada a la feina que s’hagi 
de realitzar, i en tot cas, igual o superior a la de qualsevol altre 
treballador propi o subcontractat present a l’obra. 

e) La substitució d’aquest representant requerirà la prèvia conformitat al 
llibre d’ordres de la D.F.. L’absència d’aquesta conformitat es considerarà 
falta greu. 

f) Els elements de senyalització i seguretat de l’obra portaran els 
anagrames o elements d’identificació de l’empresa Contractista. 

g) Per a substituir al o als subcontractistes, o afegir altres nous a l’obra, 
s’haurà de sol·licitar la prèvia conformitat de la D.F. 

2.- Els Subcontractistes quedaran obligats solament davant el Contractista, el 
qual assumirà tota la responsabilitat de l’execució de l’obra davant la Propietat. 
3.- La Propietat no serà responsable subsidiari dels deutes contrets pel 
Contractista. 
4.- La utilització pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no 
relleva al Contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 

A.8 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA. 

Aniran a càrrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explícitament el 
contrari, les següents despeses: 

 
 Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària i escomeses provisionals 

de Serveis. 
 Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

instalꞏlacions, ferramentes. 
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 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
 Despeses de protecció d’aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions per al subministrament 

d’aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així 
com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

 Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra 
i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució excepte dels 
corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

 Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 
 Despeses d’accés i vials provisionals. 

 
Es consideraran com a obres auxiliars i seran a càrrec del Contractista, les 
necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitatiu, 
s'indiquen a continuació: 
 

 Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
etc. 

 Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
 Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
 Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
 Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
 Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l'execució de les obres objecte del contracte. 
 
Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els 
preus unitaris contractats. 

A.9 MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS. 

El Contractista està obligat 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. 
Si durant l'execució de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions 
de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi 
proposat, 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 
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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. 

A.10 TREBALLS NOCTURNS. 

Les despeses addicionals que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de 
treballs nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, 
necessaris per a complir amb el planning dels treballs i el termini d’execució de 
l’obra aniran a càrrec del contractista. 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la D.F. i realitzar-
se tan sols en les unitats d’obra que s’indiqui. El contractista haurà d’instal·lar 
l’equip d’il·luminació del tipus i intensitat que la D.F. ordeni i mantenir-los en 
perfecte estat mentre durin els treballs. 

A.11 DANYS PER PLUGES, GELADES, ETC.  

Correspon al Contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra, la 
prevenció de danys que poguessin ocasionar-se per pluges, gelades i altres 
accidents atmosfèrics. 
Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els 
preus i,  en conseqüència, no seran mai d’abonament, exceptuant en els casos 
previstos en l’art. 132 del Reglamento General de Contratación del Estado (veure 
clàusula 14 del P.C.A.G.) 
Tampoc seran d’abonament els danys a l’obra que puguin derivar-se de l’omissió 
dels esmentats treballs preventius. 
El Contractista serà responsable únic dels danys a tercers que per les causes 
citades poguessin produir-se.  

A.12 ACCÉS A LES OBRES. 

Seran de compte i risc del Contractista, totes les vies de comunicació i les 
instal·lacions auxiliars per transport,  com carreteres, camins, sendes, 
passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per a l’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 posteriors 
per compte i risc del Contractista. 
La Propietat 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 
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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. 
La Propietat 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. 

A.13 DESVIAMENTS PROVISIONALS.  

El Contractista condicionarà i senyalitzarà degudament les carreteres, carrers, 
camins, i accessos provisionals que siguin necessaris per mantenir, desviar o 
conduir el trànsit afectat per les obres. 
El materials i les unitats d’obra que comportin les citades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions d’aquest Plec, com si es tractés d’obres 
definitives. 
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l’execució normal de les obres, 
a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o 
accelerar l’execució de les obres, no seran d’abonament. 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos 
provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de l’obra o per transport de 
materials de l’obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i 
visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats 
camins d’obra i els accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals anirà a 
càrrec del Contractista. 
Els materials i mà d’obra utilitzats en treballs que excedeixin la simple 
col·locació, manteniment i retirada de senyals i tanques, etc. (com p.ex. 
paviments provisionals, rampes, terraplens, etc.), seran  de pagament amb 
càrrec a les partides alçades que, a l’efecte, figurin en el pressupost 

A.14 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’existència de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant 
l’execució de les obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del 
Contractista.  
El Contractista programarà l’execució de les Obres de manera que les 
interferències siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del 
preu del contracte.  
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Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials 
de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap 
moment podran ser objecte de reclamació.  
En el cas de que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts 
de les Obres per fases, aquestes seran definides per la DO i el possible cost 
addicional es considerarà inclòs en els preus unitaris. 

A.15 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període 
d’execució de les obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres 
complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o 
altres treballs.  
En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a 
l’execució de les Obres per fases que marcarà la DO a fi de delimitar zones amb 
determinades unitats d’obra totalment acabades a fi d’endegar els treballs 
complementaris esmentats.  
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de 
cost deguts a l’esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus 
del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 

A.16 ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària la localització d’abocadors, així com les 
despeses que comporti la seva utilització, aniran a càrrec del Contractista. 
Si en els amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el 
material de l’excavació de l’aplanament, fonaments o rases ha d’utilitzar-se per 
terraplè, replens, etc. i la DO rebutja l’esmentat material per no complir les 
condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l’esmentat 
material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d’emprar 
majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials 
sobrants de l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats. 
Complirà el 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. 

A.17 SERVITUD I SERVEIS AFECTATS. 

► Coneixement de l’existència de servituds i serveis afectats per les obres:   
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres d’àmbit 
municipal i caràcter urbà el Contractista té el coneixement previ de la 
possible existència de nombroses i diverses servituds en l’obra, que 
afectaran el desenvolupament dels treballs previstos, tot i que no es 
plantegi la seva modificació. 
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Es tracta de les xarxes d’empreses de serveis públic (Gas, Telèfons, 
Electricitat, Aigua, Clavegueram,  Enllumenat Públic..) i d’altres possibles 
servituds (accessos de persones i vehicles…).. 
 

► Necessitat de demanar plànols actualitzats abans de començar l’obra: 
                 Quan es redacta el Projecte no es possible conèixer quan 
s’executaran realment els treballs. 

Els plànols de xarxes de serveis que han servit per a redactar el Projecte, i 
que moltes vegades s’inclouen com a Annex informatiu, poden no reflectir 
ja la realitat al moment de començar el treball.  
Per evitar els accidents per confiança en plànols no actualitzats a la data 
de començament de les obres, el Contractista queda obligat a sol·licitar de 
nou la citada informació a les diferents companyies i al propi Ajuntament 
abans de començar els treballs. 
L’exacta localització, mitjançant cales, dels esmentats serveis, el seu 
manteniment durant l’execució dels treballs (o la seva reposició al final 
dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la seva 
presència ocasioni no seran mai d’abonament, considerant-se com a 
despeses incloses en els preus unitaris. 

► Abonament de treballs: 
No seran d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació de 
ruptures, avaries, etc., produïdes en els esmentats serveis per les obres, 
fins i tot quan la seva posició no respongui a la informació rebuda o 
segueixi traçats imprevisibles, ja que es considerarà que el Contractista no 
ha complert l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, 
treball, el cost del qual queda inclòs en Projecte tal i com s’ha dit.  
Serà d’abonament, sempre que la DO les consideri obres necessàries per a 
l’execució del Projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de 
traçats (provisionals o definitives) o el seu reforç. 
Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s’abonaran als 
preus del Projecte, quedant els materials utilitzats que fossin aprofitables a 
disposició de la Propietat. 

► Mal estat de serveis: 
El Contractista té el deure d’avisar a la DF quan el mal estat dels serveis 
trobats durant els treballs, aconselli la seva reparació o renovació. 
El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de 
millora puntual necessaris per reparar els defectes detectats en la forma 
que determinin la DO. Els esmentats treballs seran d’abonament als preus 
de Projecte i, si de cas hi manca, a preus contradictoris. 
En ambdós casos, l’abonament es realitzarà amb càrrec a la Partida 
d’Imprevistos o es redactarà l’oportú pressupost addicional d’obres. 

► Dificultats : 
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L’existència de serveis en número tal que impedeixi l’excavació continuada 
a màquina en la generalitat o en zones importants de l’obra haurà de ser 
plantejada a la DO, la qual valorarà els fets i decidirà les superfícies i/o 
volums que seran abonats com excavació a mà.    
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les 
unitats d’obres diferents de la pròpia excavació (per exemple. col·locació 
de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren 
sempre incloses en els respectius preus. 

► Enllumenat Públic: 
El Contractista està obligat a mantenir el servei d’enllumenat públic 
exceptuant permís escrit de DO. Les avaries no reparades a les 24 hores 
d’un avís per escrit, seran reparades pels serveis de l’Ajuntament, amb 
càrrec al Contractista. 

A.18 SEGURETAT I SALUT.  

El Projecte inclou l’Estudi de Seguretat i Salut establert per la legislació vigent. 
El Contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de 
garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i 
de les persones i bens en general. 
Per això, i d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut, haurà de senyalitzar les obres 
(o altres zones adjacents que fossin necessàries) de forma correcta i suficient i 
dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 
En conseqüència, els accidents o danys que poguessin produir-se, imputables a 
les obres o a la seva senyalització, seran de la responsabilitat exclusiva del 
Contractista.       
Abans de procedir a qualsevol regulació, i en el seu cas desviament del trànsit 
afectat (sigui de vianants com motoritzat), haurà de sol·licitar sempre 
l’autorització i supervisió de l’organisme competent (Guardia Urbana, M.O.P.U., 
Generalitat etc.). 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a 
garantir la seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que calgui per a tot 
això (senyals, tancaments, marques vials, balisses reflectores i llumeneres, 
enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses incloses en els 
preus unitaris del Projecte. 
La presència, regular o no, de la D, exercint les seves funcions de control i 
comprovació no eximeix ni relleva al Contractista de la citada responsabilitat, 
exceptuant en els casos (art. 34 d’aquest Plec) en que la Direcció Facultativa 
hagi rellevat al Contractista en les seves funcions de direcció dels treballs. 
La D.F. advertirà al Contractista de quantes deficiències observi, havent de 
considerar-se l’esmentat requeriment com d’obligat compliment per al 
Contractista (art. 23 PGA) 



 
 

 

 18

PLEC DE CONDICIONS 
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS 
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE LLEURE A 
LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE VALLDEBOUS 
(PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA). 

La repetició dels citats defectes o la poca diligència en la seva correcció serà 
anotada per la D.F. en el Llibre d’Ordres, remetent còpia de l’esmentat full a 
l’òrgan contractant als efectes oportuns.   

A.19 CARTELL D’OBRES 

A banda de la senyalització d’obra especificada en un altre article del Plec, es 
disposaran cartells informatius, un en cada extrem de l’obra, d’acord amb els 
criteris que tingui establert l’Ajuntament. Els esmentats cartells informatius 
hauran de col·locar-se abans del començament de l’obra i la seva correcta 
subjecció i visibilitat serà comprovada en l’Acta de Replanteig. 
La qualitat del material utilitzat serà suficient per garantir la seva conservació 
durant la duració de l’obra.  
Cas d’observar-se defectes en el mateix, la DO ordenarà la seva immediata 
reparació o substitució. Si els esmentats errors no fossin subsanats en el termini 
de 48 h. la DO procedirà a encarregar nous cartells a càrrec del Contractista. 
Correspon al Contractista la seva retirada abans de la recepció provisional de 
l’obra. 
Els cartells no seran d’abonament i es consideraran com a despesa general 
inclosa en els preus 

A.20 ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEIG  

Dins del termini que es consigni en el Contracte, la D.F. procedirà, en presència 
del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig, estenent-se acta del 
resultat que serà firmada per ambdues parts interessades, remetent-se un 
exemplar de la mateixa a la Propietat en compliment del previst al contracte. 
Per això es notificarà al Contractista el dia i hora en que s’efectuarà la citada 
comprovació. 
Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a l’acta de la comprovació 
de replanteig, la seva absència es considerarà com incompliment del Contracte, 
amb les conseqüències o efectes que preveu la Llei. 
Quan el resultat de la comprovació de replanteig demostri la possessió i 
disposició real dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del Projecte, a judici 
de la D.F. i sense reserva per part del Contractista, es donarà per aquella 
l’autorització per iniciar-les. De tal autorització quedarà notificat el Contractista 
pel fet de subscriure l’acta, començant-se a comptar el termini d’execució de les 
obres des del dia següent al de la firma de l’acta. 
Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstàncies a les quals 
es refereix el precedent paràgraf, o quan la D.F. entengui necessari la 
modificació de les obres projectades o el Contractista faci present reserves, i 
d’això es derivi la impossibilitat o inconveniència del començament dels treballs, 
es farà constar en l’acta que queda suspesa la iniciació de les obres, fins que per 
l’Autoritat o òrgan que va signar el contracte es dicti la resolució que estimi 
oportuna, dintre de les facultats que li estan conferides per la legislació de 
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contractes de l’Estat. Fins que no sigui dictada aquesta resolució, i exceptuant el 
cas en que resultin sense fonament les reserves del Contractista, quedarà 
suspesa la iniciació de les obres des del dia següent a la firma de l’acta,  amb la 
finalitat de reconeixement dels drets que quan es produeix aquesta situació  
concedeix el primer paràgraf de l’art. 148 del RCE als contractistes. 
Si resultessin sense fonament les reserves del Contractista, formulades en l’acta 
de comprovació de replanteig, o si fossin superades les causes que impedissin la 
iniciació de les obres, es dictarà acord, autoritzant el començament d’aquestes 
mitjançant acte formal, degudament notificat al Contractista. El còmput del 
termini d’execució, es comptarà des del dia següent al de la notificació. 
En els casos que per tractar-se de qüestions que no impedeixen el començament 
dels treballs ni afecten a l’essència dels mateixos, no sigui precís decretar la 
suspensió abans esmentada, es deixarà constància del fet en l’Acta de Replanteig 
i es tramitarà l’oportú informe. Arribat el cas i a sol·licitud del Contractista, la 
D.F. valorarà el retard que els esmentats fets hagin pogut causar al normal 
desenvolupament dels treballs, a fi de concedir l’oportuna pròrroga. 

A.21 REPLANTEIG DE DETALLS 

A partir de l’Acta de Comprovació de 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. 
La DO comprovarà el replanteig de detall executat pel Contractista i aquest no 
podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut de la DO 
la corresponent aprovació. 
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 de replanteig que la DO 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 
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comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i 
ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

A.22 TERMINI D’EXECUCIÓ I PRÒRROGUES  

El termini d’execució de les obres, així com la sanció per finalitzar fora del 
termini, es determinarà en el Plec de Clàusules Econòmico-Administratives del 
Contracte. 
El termini d’execució indicat en la memòria del Projecte tindrà tan sols caràcter 
orientatiu. 
El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius 
que no li siguin imputables, podrà sol·licitar a la Propietat una pròrroga.  
La sol·licitud haurà de presentar-se abans d’acabar el termini i per escrit raonat i 
justificant la petició. 

A.23 MODIFICACIONS DEL PROJECTE. 

Referències :  
 Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del Replanteig. art 26 

P.C.A.G.  
 Millores propostes pel Contractista, art 50. P.C.A.G.  
 Modificació del Projecte per l’Administració art 59, 60, 61 del P.C.A.G. i 149, 150, 157.2 

del R.G.C.  
 
Definicions : 
S’entendrà com a modificació d’un Projecte l’eliminació d’algunes de les seves 
unitats d’obres i/o la inclusió d’altres noves en substitució, o no, d’aquelles. 
Es consideraran obres addicionals les que, sense alterar les unitats d’obra 
previstes, es necessari afegir per poder complir els objectius desitjats al redactar 
i aprovar el Projecte. Les obres addicionals són, i es tramiten, com una 
modificació del Projecte, no requereixen però, la revisió de l’aprovat 
anteriorment. 
L’Administració sols podrà acordar la modificació d’un Projecte quan sigui 
conseqüència de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps 
d’elaborar-lo i sempre que les modificacions no siguin superiors al 20% del preu 
del Contracte (import d’adjudicació) ni representin una alteració substancial del 
mateix, circumstàncies totes elles que hauran de quedar degudament justificades 
en l’expedient. 
El Projecte modificat substitueix a l’original a efectes del contracte i en 
conseqüència queden inalterades les condicions d’adjudicació. En particular, els 
nous preus es consideraran incorporats a tots els efectes, als quadres de preus 
del Projecte original i se’ls hi aplicarà la baixa d’adjudicació com als demés.  
El termini d’execució podrà modificar-se per adequar-lo a les noves condicions, si 
així s’estima oportú.    
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► Preus contradictoris 

Si la modificació requereix la introducció d’unitats d’obra noves, els nous preus ( 
preus contradictoris ) seran fixats per l’Administració a la vista de la proposta del 
D.O. i de les observacions del Contractista a aquesta proposta en tràmit 
d’audiència. Si aquest no acceptés els preus aprovats quedarà exonerat 
d’executar-les i l’Administració podrà contractar-les amb un altre empresari o 
executar-les directament (art. 50 PCAG) . 
Si s’esdevingués algun cas en què fos necessari fixar un nou preu, es procedirà a 
estudiar-lo i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 

► Procediment Administratiu per tramitar les modificacions.  
Quan, per qualsevol de les circumstàncies citades, sigui necessari introduir 
modificacions en el Projecte d’obres que regeix el contracte, se seguirà el 
següent procediment :  
1.   La D.F. decretarà la suspensió de les obres deixant constància del fet en el 
Llibre d’Ordres, on s’anotarà a més a més: 

(Suspensions parcials :  La D.F., en funció de la importància 
relativa de la modificació en el context general de l’obra, 
podrà decretar una suspensió parcial referida tan sols a les 
qüestions afectades.) 

 la situació general de l’obra en el citat moment. 
 l’obligació d’acabar aquelles feines de les quals pogués derivar-se perill per a les 

persones o els bens.  
 l’ordre expressa al Contractista d’extremar les mesures de seguretat, assegurant el 

seu manteniment, mentre duri la suspensió. 
 La D.F. redactarà el Projecte modificat o addicional i ho enviarà a l’òrgan contractant 

per a la seva tramitació administrativa.  
2.   L’expedient contindrà, segons necessitats de cada cas, els següents 
documents. 

 informe justificatiu de la necessitat de la modificació i de les repercussions 
econòmiques de la mateixa. 

 Amidaments, quadre de preus i pressupost, nous de tota l’obra o dels aspectes 
modificats. 

 conformitat del Contractista en els nous preus, o cas contrari, alꞏlegacions als 
mateixos degudament informades per la D.F. 

 proposta de pròrroga si procedeix. 
 còpia del full de  L.O. en el qual es decreta la suspensió 

3.    Un cop conclosa la tramitació, la D.F. decretarà la continuació de les obres, 
deixant constància per escrit en el L.O. de la data en que s’hagin conclòs els 
esmentats tràmits i de la data en que es reprenguin els treballs. 
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► Procediment d’urgència.  
En el supòsit que raons d’índole econòmica o social aconsellessin la continuació 
dels treballs, escometent sense demora les modificacions, la D.F. ho posarà en 
coneixement del Regidor qui, en tràmit d’urgència, podrà elevar la proposta a 
l’òrgan competent el qual, sense esperar a la redacció i aprovació del Projecte, 
podrà autoritzar que s’executin les obres fins a un màxim del 20% sobre el 
pressupost del contracte (import d’adjudicació). 
De l’acord adoptat se’n donarà compte immediatament a Intervenció per al seu 
coneixement i l’oportuna previsió de la despesa.  
La D.F. lliurarà còpia de l’acord al Contractista, ordenant els treballs mitjançant 
full del Llibre d’Ordres. 
Els treballs no podran ser certificats fins que el Projecte modificat sigui aprovat i 
adjudicat per tràmit normal. 
 

► Variacions en el pressupost a l’efectuar l’amidament real de l’obra.  
No es consideraran com a modificacions les diferències entre l’amidament real de 
l’obra executada i el previst en Projecte, sempre que les esmentades diferències 
resultin de correccions menors d’obra, detalls d’acabat, o d’inexactituds, 
amidaments poc ajustats, etc. normals en la redacció de Projecte i no de canvis 
en el contingut i essència del mateix. 
La mateixa consideració és aplicable al contingut i import final de les Partides 
Alçades incloses en el Projecte. 
Quan l’import global resultant d’aquestes diferències suposi un increment de la 
despesa, haurà de sol·licitar-se l’oportuna autorització redactant un Projecte 
modificat. 
Cas contrari, o quan l’increment no superi els límits que a continuació es fixen, 
s’entendrà la despesa com a autoritzada, podent la D.F. incloure-ho directament 
en la liquidació de l’obra, adjuntant el corresponent informe justificatiu. 
 

Import 
Projecte   Límit 

P =< 
12.000 €. 

 1.200   
€ 

P  >  
12.000 €. 

0,10*P  
€ 

A.24 OBRES COMPLEMENTÀRIES AL PROJECTE  

Art. 153 del R.G.C.  
L’Administració podrà aprovar un Projecte d’Obres Complementàries per a la 
realització d’aquelles obres accessòries o complementàries que, no estant 
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incloses en el Projecte principal ni sent necessàries per a l’execució del mateix, 
consideri convenient executar d’acord amb els seus objectius. 
El nou Projecte haurà de ser objecte de contracte independent i adjudicar-se 
seguint els tràmits reglamentaris. 
En el supòsit que aquestes obres accessòries o complementàries no excedeixin 
del 20% del preu contractat, la seva execució podrà confiar-se al Contractista de 
l’obra principal, amb subjecció als preus que van regir en el contracte inicial o, 
arribat el cas, fixant-los contradictòriament. Es a dir, podrà tramitar-se com un 
addicional al contracte inicial.             

A.25 CONTROL DE LA QUALITAT  

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i 
sistemàtiques necessàries per proveir la confiança adient de que totes les 
estructures, components i instal·lacions es construeixin d’acord amb el 
Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 
En relació als assaigs  i anàlisis dels materials i unitats d’obra, s’estarà amb allò 
que es preveu  en les clàusules 38,39,40 i 41 del “P.C.A.G.”. 

► Aprovació de mostres i models dels materials  
No es procedirà a l’ús i col·locació dels materials, sense que abans siguin 
examinats i acceptats per la D.O., dipositant a l’efecte, el Contractista, les 
mostres i models necessaris prèviament contrasenyats per  efectuar amb ells, 
comprovacions, assaigs o proves que poguessin estimar-se necessàries. 
Aquest reconeixement previ no suposa l’autorització definitiva, poden fer 
substituir encara després de col·locats, aquells materials que presentin defectes 
no percebuts en el primer reconeixement. Les despeses que s’originin en aquest 
cas seran a compte del Contractista. 

► Import  
L’import, fins a 1% del pressupost de contracta de l’obra, anirà a càrrec del 
Contractista.  
L’excés, cas d’existir, seria a càrrec de la Propietat.      
S’entén que tots aquells assaigs que sigui necessari repetir com a conseqüència 
de defectes a la qualitat i/o execució, no es computaran dintre de l’import 
esmentat i totes les seves repeticions fins al resultat satisfactori seran a càrrec 
del Contractista, no comptabilitzant-se el seu valor als efectes de límit màxim 
abans precisat. 
Els assaigs o proves destinats a comprovar la presumpta existència de vicis 
ocults tampoc seran considerats als efectes de l’esmentat límit econòmic. De 
confirmar-se els defectes serien abonats pel Contractista i  cas contrari per 
l’Ajuntament. 

► Resultats  
Tota la informació produïda per l’empresa del control de qualitat s’enviarà 
directament per aquesta a la DO., la qual avaluarà els resultats i decidirà en 
conseqüència, informant al Contractista de la seva decisió. 
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Si la DO. ho considera oportú, el laboratori podrà informar dels resultats dels 
assajos, simultàniament, al Contractista. 

► Normativa  
De no especificar-se en Projecte la norma d’assaig, aquesta s’ajustarà a les 
normes que esculli la Direcció Facultativa, d’entre les vigents. 

► Materials i Unitats d’obra defectuosos. Penalitzacions  
Articles 43 i 44 del PCAG.  
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats 
dels materials o a normes d’execució, donarà lloc a la no acceptació de les 
unitats d’obra per part de la DF. 
A sol·licitud del Contractista, i sempre que malgrat el defecte observat la Unitat 
no perdi la seva funcionalitat, la DO podrà acceptar-la fixant un nou preu per a la 
mateixa. 
El nou preu s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes 
econòmic relatiu de l’aspecte defectuós dintre del conjunt de la mateixa. 
El percentatge en que es redueixi el preu original serà sempre doble al 
percentatge en el qual es calculi la caiguda de qualitat de l’aspecte defectuós. 
Cas de no ser possible aquesta correlació la DO ho valorarà i serà com a mínim 
del 15 %. 

A.26 PREUS UNITARIS 

S’estarà en allò que disposa l’art. 51 del P.C.A.G. 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que 
s’aplicarà en els amidaments per obtenir l’import d’Execució Material de cada 
unitat d’obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 5l del “Plec de Clàusules 
Administratives Generals”, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus 
núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d’un document 
contractual, i malgrat que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en 
la justificació de preus, els següents conceptes:  

 subministrament (inclosos drets de patents, cànon d’extracció, etc.), transports, aplec, 
manipulació i utilització de tots els materials usats en l’execució de la 
corresponent unitat d’obra; 

 despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instalꞏlacions, etc.;  
 despeses de tot tipus d’operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar 

la unitat corresponent i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és 
d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes. 
El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre 
núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la 
descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.  
A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a l’efecte. 
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La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat 
d’obra, que figura en els corresponents articles del Plec, no es exhaustiva sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprenen la unitat 
d’obra. 
Per tot això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per  
executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i 
conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.       

A.27 PARTIDES ALÇADES 

      Art 52 P.C.A.G.  
Les partides alçades a justificar (d’ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus: 

► PAaj en l’ execució d’obres la descripció de la qual s’inclou.  
Es tracte de treballs la necessitat de la qual es preveu però l’amidament de la 
qual no es pot conèixer, per raons tècniques o econòmiques, al redactar el 
Projecte. 
El seu abonament es realitzarà utilitzant els preus elementals o compostos 
inclosos amb aquesta finalitat en el quadre de preus del Projecte. 
La definició exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., la qual disposarà 
discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a la PAaj, sempre que els 
esmentats fons s’utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats a que es destina 
la PAaj. 
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no 
requerirà aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que sí es requereixi 
pels preus unitaris nous que puguin intervenir en aquesta. 

► P.A. en Imprevistos.  
Es tracta de treballs necessaris per executar l’obra principal, que no es possible 
preveure i que sorgeixen en qualsevol obra durant la realització de la mateixa, 
però amb molta més freqüència i importància relativa, en obres urbanes. 
La seva execució serà ordenada per la DF i el Contractista estarà obligat a 
executar els preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte, als que 
contradictòriament s’estableixin. 
S’inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o 
complementàries, que per la seva poca magnitud no justifiquin una valoració 
més detallada en el Projecte. 
Podrà disposar-se una única PA per a tot el Projecte o bé incloure diverses P.A., 
quan el Projecte s’hagi zonificat. 
La D.F. disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a aquest  
objectiu, sempre que es destinin exclusivament a les finalitats abans descrites. 
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no 
requerirà aprovació específica de l’òrgan contractant, encara que sí es requereixi 
per als preus unitaris nous que poguessin intervenir en la mateixa. 
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A.28 AMIDAMENTS : CRITERIS BÀSICS. 

  A més a més  del prescrit en la clàusula 45 del “P.C.A.G.”, els amidaments es 
realitzaran d’acord amb els següents criteris generals : 

 Els amidaments es referiran sempre a les unitats realment executades. Per exemple : 
 L’asfalt, entre rigoles 
 Les canonades, descomptant els pericons o pous sempre que no els travessin. 
 La profunditat real d’excavació, des de la superfície d’esplanada (sense comptar el gruix 

de paviment si aquest encara no s’ha construït…) 
 Els volums, per excavació o transport a abocador,  sempre sobre perfil sense afegir cap 

percentatge pel teòric esponjament. 
 Els excessos que resultin al mesurar l’obra realment executada, en relació amb l’obra 

projectada, no seran d’abonament quan aquests excessos siguin 
evitables, podent fins i tot la DF exigir que es corregeixin les obres per a 
que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., fixades en 
els plànols. 

 Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d’abonament si, a judici de la DF, 
formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l’execució de la unitat, 
conforme estableix la clàusula 51 del “P.C.A.G.”. 

 Si l’obra totalment executada té dimensions inferiors a l’obra projectada, (és a dir, si les 
mesures reals són inferiors a les mesures segons els plànols del 
Projecte o modificacions autoritzades), bé sigui per ordre de la D.F. o per 
un error d’execució que no doni lloc al seu rebuig, l’obra s’abonarà 
segons les mesures reals de l’obra executada. 

 En absència d’amidament i valoració separada i específica s’entendrà que l’excavació  
inclou la part proporcional de: demolicions, estrebacions puntuals, 
esgotament d’aigua, excavació manual en zones amb cruïlles de serveis, 
transport de residus a l’abocador i altres treballs auxiliars necessaris per 
a la seva execució total i correcta.   

 Quan la unitat de mesura aplicada faci necessari pesar materials directament, el 
Contractista haurà d’instalꞏlar o disposar de bàscula, la ubicació  i tipus 
de la qual hauran de ser aprovats per la D.F. la qual contrastarà 
l’esmentada bàscula quants cops consideri oportuns. 

 No es podran convertir les mesures de pes o volum i viceversa, exceptuant que s’autoritzi 
expressament. El factor de transformació ho fixarà la D.F., a la vista dels 
resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. 

 De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra, 
s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; 
aquests documents es presentaran per duplicat, lliurant-se un a la 
Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per les dues 
parts. Aquests plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es 
consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els 
amidaments. 
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A.29 VALORACIÓ D’OBRES INCOMPLETES.  

Quan fos precís valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus del 
pressupost, sense que pugui pretendre el contractista fraccionar les unitats 
d’obra en forma diferent al previst per l’esmentat document. 
Quan el pressupost estigui mancat, per qualsevol causa, de quadres de 
descomposició, preus unitaris, s’entendrà que totes les unitats són sense 
descomposició i no trobant-se totalment i absolutament acabades, no podrà 
percebre’s cap import per les parts parcialment executades, el contractista podrà 
optar per acabar-les a satisfacció de la D.F. o per renunciar a l’import de la part 
parcialment executada. 

A.30 ABONAMENT DE MATERIALS D’APLEC.  

Els materials aprovisionats  a peu d’obra no es tindran en compte a efectes de 
les certificacions periòdiques que expedeixi la D.F., exceptuant de casos 
excepcionals, justificats a judici d’aquesta. 
En aquests casos i, sempre que aquells materials aprovisionats i reconeguts com 
a útils no corrin el perill de desaparèixer o deteriorar-se, s’inclourà en les 
certificacions i s’abonaran per les tres quartes parts del seu valor contra la 
presentació d’aval per a fer front a qualsevol contingència que pugui sofrir el 
material d’arreplec, tenint en compte que aquest abonament per tal de deduir-lo 
de l’import total de les obres construïdes amb els esmentats materials. 
En cas de rescissió, sempre que reuneixin les condicions abans anomenades, 
s’abonaran per la totalitat del seu valor. 

A.31 CERTIFICACIONS MENSUALS 

Art. 45-48 del PCAG.  
Dins dels 10 primers dies de cada mes, la D.F. expedirà certificació de l’obra 
executada durant el mes anterior, exceptuant els supòsits següents: 

 Si l’obra va començar després del dia 15 no s’expedirà certificació aquell mes i les obres 
executades s’inclouran en la certificació dels mes següent. 

 Si està previst l’acabament de l’obra dins dels 10 primers dies del mes, no s’expedirà 
certificació de l’obra executada a final de mes, i s’inclourà tot en la 
liquidació provisional. 

 La D.F. no expedirà certificació aquells mesos en que no existeixi obra pendent 
d’abonament, o bé, la quantitat a certificar sigui petita, entenent-se com 
a tal la que no superi el 5% de l’import total de l’obra o sigui inferior a 600 
€. 

 La liquidació es comunicarà al Contractista per a que, en el termini de 10 dies, formuli 
objeccions per escrit, transcorregut el qual, si no les presenta, s’entendrà 
que dóna la seva conformitat a la certificació mensual. 
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A.32 LIQUIDACIÓ  

La D.F., en el termini de sis mesos a comptar des de la recepció, practicarà la 
liquidació  de l’obra, aplicant el resultat de l’amidament, els preus i les condicions 
econòmiques del contracte. 
La liquidació es comunicarà al Contractista per a que, en el termini de 30 dies, 
formuli objeccions per escrit, transcorregut el qual, si no les presenta, s’entendrà 
que dóna la seva conformitat a la liquidació. 
La liquidació serà aprovada per la Propietat, la qual es presentarà acompanyada, 
si s’escau, de les objeccions presentades pel Contractista i informades per la D.F.  

A.33 RECEPCIÓ DE L’OBRA 

► Neteja final de les obres: 
El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la 
seva recepció, a la neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, 
runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la DO 
no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de 
deixar l’obra executada en perfecte estat. 

► Recepció de les obres: 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la DO 
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista.  
Si les obres es trobessin en estat de ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la 
seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes, es farà 
constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els 
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual 
la DO efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments 
s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.   
Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la DF les actes de recepció 
signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, 
mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les instal·lacions d’enllumenat, 
reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals 
haurà d’aportar tota la documentació necessària (Projectes i butlletins, contracte 
de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb 
la normativa vigent. 

► Recepcions parcials: 
 En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

A.34 PLÀNOLS DEFINITIUS  

En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepció provisional i com a 
condició indispensable per a considerar-la efectiva, l’adjudicatari lliurarà a la D.F. 
els plànols a escala de l’obra executada, amb tots els detalls i anotacions que 
siguin necessaris per definir perfectament la realitat de l’obra efectuada. Acabat 
el termini sense haver-los presentat, es procedirà a realitzar els citats plànols per 
l’Ajuntament amb càrrec a la liquidació o fiança de les obres.   
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A.35 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia serà d’1 any a comptar des de la data de l’Acta de 
Recepció . 
La garantia d’aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb 
posterioritat a la recepció provisional de l’obra, s’entendrà que comença a 
comptar de nou des de la reparació.       
En conseqüència, quedarà retinguda la part que fos necessària de la fiança, fins a 
cobrir el seu valor de reposició als preus de Projecte. 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults 
de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del Contractista, 
aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar 
des de la recepció. 

A.36 CONSERVACIÓ DE LES OBRES  

Es defineix com a conservació de l’obra els treballs de neteja, acabaments, 
entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per 
mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.  
L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 
contracte (obra principal, balissament, senyalitzacions i barreres, plantacions, 
enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es 
disposen les clàusules 22 i 73 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”.   
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegaments de les obres fins 
a la recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte aniran 
a compte de Contractista. 
Aniran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o 
hagin estat objecte de robatori.  
El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients. 
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B. CAP 2.  CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PELS MATERIALS I LES 

UNITATS D’OBRA. 
Criteris Generals :   
 Les característiques dels materials i la forma d’execució de les unitats d’obra, 

en tot allò que no quedi especificat al present projecte (Plànols, Memòria, 
Pressupost, Plec de Condicions) compliran l’establert en la normativa general 
esmentada com a  referència. 

 Quan els elements de l’obra hagin de ser lliurats be a una Administració o be a 
una empresa concessionària per al seu manteniment i explotació (i propietat), 
els materials i unitats hauran de complir els criteris i normatives actualitzats de 
dita administració o companyia. Si existeix contradicció entre aquests criteris i 
els recollits al Projecte la DO haurà d’adoptar les decisions oportunes. 

 Es procurarà, en el seu cas, que els materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 

 
Marques comercials :  
 L’especificació d’una determinada marca comercial per a un determinat 

material del projecte, ja sigui en els plànols o en aquest Plec, s’entendrà 
sempre com una definició de característiques (dimensions, qualitats,...) 
exemplificada pel material que subministra la casa comercial. 

 En conseqüència queda sempre entesa la total llibertat per part del 
Contractista per seleccionar els seus propis subministradors sol·licitant a la DF 
l’aprovació dels nous fabricats en substitució dels prescrits. 

 Les característiques tècniques del material alternatiu proposat que no puguin 
comprovar-se per inspecció visual, hauran de garantir-se mitjançant 
documentació suficient i en últim extrem mitjançant assaigs a càrrec del 
Contractista. 

 Queda expressament prohibida la col·locació dels esmentats materials abans 
de rebre l’aprovació expressa de la DF. 

 
XARXES DE SERVEIS  Encreuaments i paral·lelismes 

 
 Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de 

paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els 
punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb 
elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars 
on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) 
s’enfonsen per possibilitat d’encreuament amb altres xarxes. 

 
 Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme. 
  Enllumenat públic 
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  Mitja Tensió 
  Baixa Tensió 
 

ENCREUAMENTS 
(Distàncies 

mínimes en m) 

 PARAL·LELISME 
(Distàncies 

mínimes en m) 

Gas 0,20  Aigua 0,20 

Aigua 0,20  Gas 0,25 

B.T. 0,25  B.T. 0,25 

A.T. 0,25  A.T. 0,20 

Telèfon 0,20 en 
tubs 

 Telèfon 
0,20 

 

 

 A 
façane
s 0,40 

 
 Telèfon 

ENCREUAMENT I 
PARAL.LELISME 

(distàncies mínimes en 
m) 

A.T. 0,25 

B.T. 0,20 

Altres 
serveis 

0,30 

  
Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la 

canalització telefònica i la canonada o cables de la instal·lació aliena. 
 
 Aigua 

ENCREUAMENT  
(distàncies 

mínimes en m) 

PARAL·LELISME 
(distàncies 

mínimes en m) 

0,10 0,25 
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B.1.1.1. DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES : Materials 

B.1.1.1.1 Sòls i Terres 

Normativa de referència :  
 art. 150 PG·3 
 
A efectes del seu ús en rases, terraplens o com base de paviments, els sòls 
naturals es classificaran com segueix: 

Seleccionats SS  
Adequats SA  
Tolerables ST  
Inadequats SI  

(Sòls inadequats seran els que no compleixen les condicions exigides  als 
tolerables) 
Les característiques de cada tipus, s/art. 330 PG3, són:  
   

 SS SA ST 

% Pes elements Tamany 
inferior a: 

100 
% 

8 cm 

100 
% 
10 
cm 

75 % 
15 cm 

Plasticitat 

LL<3
0 

IP<1
0 

LL<4
0 

LL<40 
o bé 

LL<65 e 
IP>(0,6LL-9) 

Densitat max. Proctor 
Normal (k/dm³)  > 

1750 > 1450 

CBR (95%PM) Inflament 
> 10 
exem

pt 

> 5 
< 

2% 
> 3 

% matèria orgànica exem
pt 

< 
1% < 2% 

 
Els sòls inadequats no s’utilitzaran en cap unitat d’obra i la seva possible 
eliminació de basaments i explanacions serà decidida per la D.F. segons les 
circumstàncies particulars de cada obra. 
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B.1.1.2. DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES : Unitats d’obra 

B.1.1.2.1 Aclariment i esbrossada del 
terreny 

Normativa de referència : art. 300 PG·3 
 
Definició : 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els 
arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol 
altre material indesitjable. 
Els productes obtinguts, tinguin o no valor comercial, seran de propietat 
municipal i el Contractista estarà obligat a lliurar-los en qualsevol punt del terme 
municipal que la D.F. determini o a portar-los a abocador. 
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. 
 
Retirada d’elements vegetals : 
Abans del començament dels treballs, el Contractista sol·licitarà informació sobre 
possibles elements de vegetació a conservar.  
Si no ho fes i per l’esmentada causa es produís alguna pèrdua, el Contractista 
quedarà obligat a reposar, al seu càrrec, aquests elements o, si no n’hi ha, altres 
que poguessin resultar equivalents, a judici de la D.F. 
 

L’arrencada d’arbres o arbusts sense aprofitament, comprèn l’arrencament 
total del vegetal incloent les arrels que es troben en una profunditat d’1 m. 
el trossejat de totes les seves parts i eliminació o transport a abocador o  
lloc ordenat per la Direcció d’Obra. 
El “destocado” comprèn, l’arrencada i eliminació de soques d’arbres i 
arbusts inclòs arrels de més de 2 cm de diàmetre, fins a una profunditat d’1 
m. 
Arrencada d’arbres o arbusts amb pa d’arrels, consisteix en l’obertura d’una 
rasa al voltant de l’arbre o arbust, en forma circular i amb un diàmetre 
mínim de cinc vegades al del tronc de l’arbre i en cap cas inferior a 0.5 m. 
La profunditat serà fins que no apareguin arrels importants (de 1/5 del 
diàmetre del tronc). A continuació es tallarà netament per la part inferior de 
la rasa, formant el pa d’arrels. 
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Les arrels que surtin del mateix, es tallaran netament amb tisores o destral 
i es pintaran amb màstic o cicatritzant, extraient-se la planta del seu lloc 
d’emplaçament. 
Si l’extracció es fes amb grua o cable pel pes de la planta, es protegiria 
degudament la part per la qual s’ha de penjar, procurant no perjudicar 
l’escorça. 
El trasplantament per a aprofitament, comprèn l’obertura del clot en el nou 
emplaçament, el transport, plantació i reg, i si es precís, la col·locació de 
vents i tutors.  

 
 

Amidament i abonament : 
 
L’amidament i abonament d’aquesta unitat podrà realitzar-se per m², 
mitjançant una PAAI i fins i tot valorant separadament el trasplantament 
d’unitats, segons quedi especificat en el pressupost. 
Si el Projecte no fa referència a la unitat d’esbrossada s’entendrà que 
l’esmentat treball està comprès en la unitat d’obra d’excavació . 
Quant es requereixi conservar determinats elements (arrencada amb pa 
d’arrels i/o trasplantaments) es fixarà l’oportú preu contradictori si no figura 
en el projecte. 

B.1.1.2.2 Demolició 

Normativa de referència :  
 art. 301 PG·3 (modificada por la OC 326/2000). 
 NTE-ADD Norma Tecnològica d’edificació (Demolicions) 
 
Les operacions de demolició s’efectuaran sempre prenent les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients en la pròpia 
obra i en les proximitats, tant per a les persones com per als bens. 
Abans de començar qualsevol demolició, hauran de localitzar-se, senyalitzar-se i 
neutralitzar-se les escomeses existents, d’acord amb les diferents companyies 
subministradores, i es protegiran els elements de servei públic que puguin ser 
afectats per la demolició, com són ara boques de reg, tapes d’arquetes, 
desguassos, arbres, fanals, etc. 
 
Condicions particulars segons el tipus de demolició: 
 

a)  Voreres de rajola hidràulica.    
La delimitació exacta de la zona a demolir serà fixada per la D.F. a 
sol·licitud del Contractista i comprendrà, en tant que sigui possible, peces 
completes. 
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La demolició es referirà sempre al paviment complet format per les rajoles i 
la base de formigó. 
b)  Voreres antigues de pedra natural.    
Quan les voreres estiguin formades per lloses de pedra de demolició 
consistirà en la retirada de les mateixes de forma curosa, procurant no 
trencar-les ni danyar-les, llevat que, a judici de la D.F., es tracti d’elements 
no reutilitzables. 
c) Paviments bituminosos o de formigó. 
La zona a demolir es delimitarà mitjançant talls rectes i nets realitzats per 
mitjà de màquina talladora de disc. 
La demolició es referirà a les capes de paviment formades per aglomerats 
bituminosos o formigó. Les capes inferiors del paviment, construïdes per 
elements granulars solts, es consideraran com a excavació. 
d) Paviments de llambordes. 
La demolició de paviments de llambordes consistirà en l’arrencament, 
neteja i acopi ordenat de les peces que, en tot cas, quedaran de propietat 
municipal per a la seva reutilització. 
e) Construccions : 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta 
centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 

Amidament i abonament: 
 
L'amidament s'efectuarà : 
en el cas d'edificacions : per metres cúbics (m3) de volum exterior  
enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra 
en el cas d'enderroc de massissos : per metres cúbics (m3) realment 
enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les 
dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades 
finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix.  
en el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta 
realment executats. 
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 DO i 
per la comissió de seguiment medi-ambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons 
els preus unitaris establerts al Quadre de Preus. 
El preu de demolició, en qualsevol cas, inclou :  
El conjunt de treballs necessaris per garantir la seguretat i per retirar, 
protegir i reposar els elements afectats per la demolició. 
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La càrrega i retirada a abocador de les runes, realitzada de forma ordenada i 
selectiva, d’acord amb el tipus de residus generats.  
La càrrega i lliurament en magatzem municipal de les peces que es desitgi 
reutilitzar. 
 

B.1.1.2.3 Desmuntatge d’elements 

La unitat consistirà en la retirada curosa d’elements, com senyals de trànsit, 
tanques, bàculs d’enllumenat i pilons, i el seu trasllat a l’aplec d’obra o a 
magatzem municipal per al seu posterior aprofitament. 
Si els elements desmuntats haguessin de ser recol·locats un cop acabades les 
obres, quedaran sota la custòdia del Contractista en la pròpia obra. Si aquest 
preferís traslladar-los al seu magatzem quedarà entès que es realitzarà a càrrec 
seu. 
 

Amidament i abonament : 
 
Podran mesurar-se i abonar-se per ut. o mitjançant una PAAI, segons vingui 
especificat al pressupost. 
El preu de desmuntatge inclourà :  
tot el conjunt d’operacions necessàries, fins i tot la neteja final de l’element 
fins a l’aplec o magatzematge. 
Si els elements desmuntats haguessin de ser recol·locats un cop acabades les 
obres quedaran sota la custòdia del Contractista en la pròpia obra. Si aquest 
preferís traslladar-los al seu magatzem quedarà entès que es realitzarà a 
càrrec seu. 

B.1.1.2.4 Escarificació i compactació. 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb 
pues i la compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. 
La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la 
naturalesa del terreny. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el 
noranta cinc per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 

Amidament i abonament :  
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base 
d'assentament del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament 
independent. 

B.1.1.2.5 Excavació de terra vegetal. 
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Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en 
zones afectades per les obres.  
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les 
fases amb referències topogràfiques precises 
La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que 
segueixen: 
 
  -  Excavació. 
  -  Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
  -  Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
  -  Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  
 
Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la 
DO un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra 
vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es 
començaran els treballs. 
A l’excava la terra vegetal es tindrà cura de no convertir-la en fang, per la qual 
cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran 
utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció. 
La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es 
mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i 
branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleuge-
rament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva 
erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra 
vegetal de cavallers d’1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la DO, 
emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb 
freqüència convenient. 
 
Amidament i abonament :  
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment 
excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou : 
- l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 

Direcció d'Obra,  
- càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 

instal·lacions o aplecs,  
- la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. 
- la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris 
- els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el 
Quadre de Preus. 



 
 

 

 39

PLEC DE CONDICIONS 
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS 
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE LLEURE A 
LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE VALLDEBOUS 
(PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA). 

B.1.1.2.6 Excavació en desmunt. 

Normativa de referència :  
 art. 320 PG·3 (modificat per la OC 326/2000). 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell 
de l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les 
fases amb referències topogràfiques precises. 
L’excavació es realitzarà separant els diversos materials (terra vegetal, runes i 
terrenys aprofitables per a replè i terraplenat), i apilant-los o retirant-los d’obra 
segons estableixi la DO. 
Els materials obtinguts de l’excavació podran utilitzar-se en terraplens i reblerts 
prèvia autorització de la D.F., un cop comprovades les seves qualitats. 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva 

naturalesa, fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la 
cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com 
qualsevol sanejament a zones localitzades o no. 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, selecció 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 descàr-
rega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas 
de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en 
aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o  per 
l'Enginyer Director. 

 La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i 
qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 L'allisada dels talussos de l'excavació. 
 Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en 

desmunt. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 
 
Classificació del terreny 
L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny 
sense classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca. 
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Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva 
excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o 
qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
Execució de les obres. 
Un cop aclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva 
posterior utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels 
següents requisits: 
 - S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si 
s'escau, un programa de desenvolupament dels treballs d’explanació. En 
particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà 
impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 
 - S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que 
tenen relació amb ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions 
preparatòries per garantir una bona execució. 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la 
informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni 
l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui 
portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un 
C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, 
que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
El DO, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 

raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, éssent obligació del Contractista, 
realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu 
d'aquesta unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, 
evitant posteriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat 
d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant ex-
cavacions al peu de la zona a eixamplar. 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o 
desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin 
retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
 
Drenatge. 
Durant els treballs s’haurà de mantenir l’obra en perfectes condicions de 
drenatge, considerant-se inclosos en la unitat els treballs necessaris per a 
facilitar l’evacuació i ,arribat el cas, per esgotar l’aigua que s’embassi. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita 
de la DO. 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a 
rases i lleres connectades amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta 
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finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precises segons 
l'Enginyer Director. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que 
no es produeixin erosions a les excavacions. 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació 
de l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de 
l'excavació. 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, 
siguin provisionals o definitives, procedirà quan la DO ho indiqui, al restabliment 
de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
Esllavissaments. 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora 
dels perfils teòrics definits en els plànols.  
La DO definirà quins esllavissaments seran  conceptuats com inevitables.  
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació 
directa, sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives 
a excavacions, estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant 
a disposició i càrrega de les barrinades.    
 
Amidament i abonament : 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), 
obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, 
presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de 
l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer 
Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els 
excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles 
excavacions que ja figurin com a part integrant d’altres unitats d'obra. 
 
Els preus inclouen : 

- l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
DO,  

- càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, 
instal·lacions o aplecs,  

- allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a 
una correcta execució de les obres. 

- la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris,  
- els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
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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 d’excavació de la caixa serà aplicable a l’excavació de terrenys de mala 
qualitat (rebliments, flonjalls, etc.) quan sigui precís sanejar l’assentament del 
futur ferm. 
L’excavació es considerarà sempre com no classificada, per tant, el preu és únic 
per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 
inclòs la voladura.  
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el 
Quadre de Preus: 

B.1.1.2.7 Excavació de rases, pous i 
fonaments. 

Normativa de referència : 
 art. 321 PG·3 
 
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. 
L’excavació 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. Es prendran les precaucions 
necessàries per  evitar que les rases i pous recullin el vessament local en cas 
de pluja i sempre que sigui possible es mantindran en perfectes condicions de 
drenatge. Els danys i despeses que per falta de les esmentades precaucions 
s’originin aniran sempre a càrrec del Contractista. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 

 
- Classificació del terreny 
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L’excavació, pel que fa al material a excavar, es considerarà sempre en “terreny 
sense classificar” que podrà incloure qualsevol percentatge de roca. 
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva 
excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o 
qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. Seguretat i condicions Generals. 
El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals 
d’obra (tanques, cintes, etc., fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir la 
màxima seguretat per a les persones i bens. Una defectuosa senyalització, 
apreciada per la D.F. podrà ser causa immediata de sanció 
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 la DF per que, a 
la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi 
necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
Els productes obtinguts en l’excavació no es barrejaran mai amb els de 
demolicions, a fi de no impedir la seva possible reutilització en replens o 
terraplens. Si el Contractista no observés aquesta norma quedarà obligat a 
procedir a la separació manual dels mateixos, fins a la conformitat de la D.F. o a 
aportar materials de préstec que substitueixin als inutilitzats. 
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 productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de la rasa, 
deixant una banqueta de 1 m. com a mínim i sense recolzar-se o afectar a 
propietats privades. 
Les rases i pous hauran d’obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per 
evitar la descompactació del terreny contigu. 
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 la DF hagi donat la seva aprovació, a 
estendre la capa de formigó de neteja. 
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El Contractista informarà a la DF 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 
la DF 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 la DF 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. 
 
- Treballs en entorn urbà. 
Les excavacions realitzades en zones urbanes, davant habitatges o en espais 
amb trànsit de vianants hauran d’executar-se de forma que es garanteixi la 
seguretat de les persones i l’accés als habitatges. 
Entre d’altres condicions, serà necessari observar les següents condicions 
d’execució : 
 Els dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit 

general i per a l’entrada als habitatges afectats per les obres. 
 La instal·lació i manteniment dels esmentats passos, en condicions de total 

seguretat per al veïnat, aniran a càrrec i de la total responsabilitat del 
Contractista. 

 Quan el material extret no s’hagi de reutilitzar haurà de ser retirat de l’obra en 
el termini màxim de 48 h. escombrant i netejant les superfícies que haguessin 
quedat brutes. El mateix termini s’aplicarà als volums que poguessin resultar 
sobrants. Transcorregut aquest termini, la D.F. podrà ordenar que la càrrega i 
transport a l’abocador sigui realitzat subsidiàriament, entenent-se que el 
Contractista accepta les despeses que això comporti. 

 El Contractista queda obligat a protegir d’actes vandàlics els serveis que 
puguin quedar a la vista al realitzar l’excavació. Si la protecció no es col·loca o 
resulta insuficient, el Contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que es 
produeixin, a més a més de les sancions que, per l’incompliment de la seva 
obligació, li siguin imposades. 

 
- Estreps i/o apuntalament 

 
L’excavació es considerarà sempre sense estreps, exceptuant que el projecte ho 
defineixi expressament. 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebació i no serà mai 
d’abonament. 
La D.F., podrà decidir en qualsevol moment, en funció de la seva apreciació de 
les condicions de l’obra i/o de l’informe del Contractista, l’estrebació d’una rasa.  
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També podrà establir-se l’estrebació cas de produir-se ensorraments importants, 
(donant lloc a sobrecostos importants de replè respecte a l’amidament sobre 
perfil del projecte). 
L’estrebació serà sempre d’abonament i s’establirà l’oportú preu contradictori si 
no figurés en el quadre de preus. 
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'aixamfranaràn en els seus extrems i es falcaran fortament 
contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de la DF, 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. 
 
Amidament i abonament : 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments per a canalitzacions es mesurarà per 
metres cúbics (m3) excavats, segons secció  i perfils de projecte.   
En excavacions de fonaments d’estructures i murs,  es trobarà el volum del 
prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, 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. 
 
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, 

- 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.. 
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El preu és únic qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 
d’excavació.  

B.1.1.2.8 Terraplens 

 Normativa de referència :  
 art. 330 PG·3 
 
Es defineixen com a obres de terraplens les consistents en l’estesa i compactació 
de sòls procedents de l’excavació o de préstecs, en zones obertes, de tal manera 
que en la seva major part permeten l’ús de maquinària de transport, estesa, 
humectació i compactació. 
Els terraplens necessaris per raons de sanejament o anivellació a rasants de 
projecte, s’executaran amb sòls o terres seleccionades (veure classificació sòls), 
o adequat segons determini el projecte i que en tot cas hauran de ser aprovats 
per la D.F., la qual determinarà la necessitat o no d’efectuar assajos per  
comprovar la seva idoneïtat. 
La capa de coronació del terraplè haurà d’estar composta per materials del tipus 
sòl seleccionat (E3). 
El gruix màxim de l’esmentada capa serà de 30 cm. 
Les capes inferiors, si les hagués, podran ser de sòls adequats. 
S’exigirà un grau de compactació equivalent al 95 % PM. 
 

Amidament i abonament : 
 
Es mesuraran i abonaran per m³ realment executats.  
El preu inclou l’allisament de talussos. 

B.1.1.2.9 Replens localitzats 

 Normativa de referència :  
 art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000). 
 UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado. 
 UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR 

de un suelo. 
  
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
  -  Els materials necessaris, provenint de l'excavació o de préstecs. 
  -  L'extensió d'una tongada. 
  -  La humificació o dessecació d'una tongada. 
  -  La compactació d'una tongada. 



 
 

 

 47

PLEC DE CONDICIONS 
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS 
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE LLEURE A 
LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE VALLDEBOUS 
(PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA). 

  -  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. 
 
Tongades 
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i 
sensiblement horitzontals.  
El gruix de les tongades serà el suficientment reduït per a que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 98 % PM 
i que, en cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sòls contigus. 
El gruix màxim d'una tongada serà de trenta centímetres (30 cm). 
 
Materials 
En els replens hauran d’utilitzar-se sòls seleccionats (SS) o adequats (SA). 
La utilització per a replè dels materials obtinguts en l’excavació, quan aquests 
siguin sòls tolerables (ST) i per tant no a l’abast de la qualitat abans esmentada, 
haurà de ser autoritzat per la D.F. en vista de les circumstàncies específiques de 
l’obra. 
Cas de nos ser acceptables per a replè els sòls procedents de l’excavació, el 
Contractista haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de préstec, 
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la D.F. 
Únicament es podrà utilitzar formigó pobre per a replè de rases en els casos en 
que l’espai a reomplir no permeti la compactació i prèvia conformitat de la D.F. 
Queda expressament prohibida, llevat de l’autorització expressa de la D.F., la 
utilització de formigons de qualitat en replens de rases. 
 
Condicions específiques : 
 Rases per a canonades : el replè no podrà començar fins que provada 

aquesta amb resultats satisfactoris, la D.F. autoritzi el replè de la rasa. 
 
 Murs   Abans de procedir al replè i compactació de l'ex-

tradós, es procedirà al replè i compactació del terreny natural 
davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d’aquest.  

 
Fonaments de petites OF   El replè es compactarà fins a aconseguir el 98% 

PM (Proctor Modificat). 
 
Nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica i testeres 
de passos inferiors 
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El material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions 
exigides en la coronació en una longitud igual a 20 metres, amidats 
perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres 
de passos inferiors i fins a 1 metre per damunt de la part superior 
de la volta o tauler del pas inferior. La compactació dels terraplens 
en aquestes zones serà al 100% PM. 

 
"Murs verds"   Les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La 

compactació del nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de 
superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà 
manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% 
PM. 

 
Amidaments i abonaments: 
 
El replè s’abonarà per m³ realment executats, mesurats sobre perfil del 
projecte.  
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que 
figuren al Quadre de Preus. 

B.1.1.2.10 Terraplenat de voreres 

Normativa de referència :  
 art. 332 PG·3 (modificado por la OC 326/2000). 
 UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor Modificado. 
 UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR 

de un suelo. 
  
Condicions particulars : 
Es defineix com a terraplenat de voreres l’aportació, estesa, humectació y 
compactat amb mitjans adequats a l’espai disponible, a la presència de xarxes de 
serveis (i registres) i a la proximitat de construccions, de terres seleccionades 
fins a obtenir la rasant d’esplanada necessària segons projecte. Podran 
utilitzar-se terres seleccionades procedents d’excavacions realitzades en l’obra, 
prèvia autorització de la D.F. Si de cas hi manca s’utilitzarà tot-u. 
Els materials de replè s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i 
sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades serà el suficientment reduït 
per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una 
compactació no inferior al 95 % PM i que, en cap cas, sigui inferior al que 
posseeixin els sòls contigus. 
 
Amidament i abonament : 
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El replè s’abonarà per m³ realment executats.  
Si l’operació no figura detallada en el pressupost es considerarà equivalent a la 
formació de la  capa de base i per tant es valorarà al mateix preu m³ que el tot-u 
artificial. 
El preu serà únic sigui quin sigui l’origen del material estès.  
El preu inclourà :  

- El subministrament i estesa de tot-u o terres seleccionades. 
- La humectació i compactació mecànica que sigui precisa per complir les 
exigències del projecte. 

B.1.1.2.11 Acabament i allisada de 
l’esplanada 

Normativa de referència :  
 art. 340 PG·3 
 
Consistirà en l’acabament i allisada de l’esplanada i el reg i compactat fins 95% 
PM. 
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran 
inclosos en els d’excavació de la caixa. 
Quan sigui precís efectuar recreixements inferiors a 10 cm s’haurà d’escarificar 
l’última tongada per garantir el travat. No s’admetran irregularitats locals 
superiors als 15 mm. quan es comprovi la superfície amb regla de 3 m., ni 
generals superiors als 3 cm. respecte als nivells del projecte. 
En particular es comprovarà l’acabat del bombament i correcte desguàs de tots el 
punts. 
 

Amidament i abonament : 
 
Per m² realment executats. 
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es 
consideraran inclosos en els d’excavació de la caixa. 

B.1.1.2.12 Transport a l’abocador 

Normativa de referència :  
 Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
  
Condicions particulars : 
La unitat d’obra consisteix en la càrrega de forma seleccionada, transport i 
descàrrega a l’abocador i/o abocadors dels materials sobrants de les excavacions 
i/o demolicions. 
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La DF podrà ordenar la càrrega separada i entrega de certs residus, com terres 
vegetals o terres reutilitzables, llambordes, vorades, etc. a qualsevol lloc del 
terme municipal, sense que això doni dret a reclamació de sobrecost per part del 
Contractista. 
Quan la unitat de transport a l’abocador estigui inclosa en un altra, es regirà 
també pel disposat en aquest article. 
 

Amidament i abonament : 
 
La  unitat es mesurarà sempre sobre perfil de projecte. 
El preu inclourà qualsevol cost derivat de l’esponjament natural posterior. 

B.1.1.2.13 Gestió de residus originats a l’obra 

Normativa de referència :  
 Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Condicions particulars : 
El contractista, com posseïdor de residus, haurà de realitzar l’abocament en 
instal·lacions de gestió autoritzades. 
La unitat d’obra inclou exclusivament el pagament del cànon corresponent, per 
part del Contractista (posseïdor de residus) al titular de l’abocador autoritzat 
(gestor de residus) per tal de donar compliment al Decret 201 / 94, “Regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció” en referència als residus 
originats a l’obra objecte del projecte com a conseqüència de les excavacions, 
demolicions, enderrocaments i la resta d’activitats. 
Aquesta unitat d’obra es complementa -als efectes del total compliment de 
l’esmentat Decret- amb la càrrega i el transport de residus fins l’abocador 
autoritzat, conceptes que s’abonaran independentment, en les unitats d’obra 
corresponents. 
El Contractista presentarà per escrit a la Direcció Facultativa i per la seva 
aprovació un pla de retirada de residus, amb indicació de l’abocador o abocadors 
que es preveu utilitzar. 
Les despeses de localització dels abocadors aniran a càrrec del Contractista, i 
s’entenen incloses en el preu de la unitat d’obra. 
El Contractista té l’obligació de lliurar a la DO, a petició d’aquesta, els tiquets 
justificatius de l’entrada dels residus en l’abocador autoritzat. 
 

Amidament i abonament : 
 
La gestió de residus originats a l’obra s’abonarà per quilos (kg), mesurats a 
partir de plànols de projecte i una vegada acreditat el lliurament al gestor 
autoritzat.  
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PLEC DE CONDICIONS 
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS 
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE LLEURE A 
LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE VALLDEBOUS 
(PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA). 

Els volums de demolició, l’abocament dels quals no quedi justificat, seran 
exclosos dels amidaments generals del projecte a tots els efectes, sense 
perjudici de les sancions resultants de l’incompliment del contracte i la 
legislació vigent. 

 
Per a l’estimació s’utilitzaran les densitats i pesos següents: 
 

TIPUS DE RESIDUS 

Bituminosos 2.400 
Kg/m3 

Formigó 2.400 
Kg/m3 

Terres 1.700 
Kg/m3 

De la construcció 10 Kg/m2 

Llambord
es 

prefabricades de 
formigó 

segons 
model  

de pedra, velles 450 Kg/m2 

Vorades 
prefabricades de 
formigó 

segons 
model 

de pedra, velles 100 Kg/m2 

     Altres residus : segons tipus i característiques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 4. PRESSUPOST 

CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES 
AMFIBIS PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I 
CREACIÓ D’AREA DE LLEURE A LA FINCA FORESTAL 
DE TITULARITAT MUNICIPAL DE VALLDEBOUS (PN 
PORTS-T.M. DE LA SÉNIA). 
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AMIDAMENTS
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 1 CREACIÓ HABITAT OFEGABOUS                                       

SUBCAPÍTOL MOVTERR MOVIMENT DE TERRES                                              

UR111020     m2  Neteja i esbrossada ,mitjans manuals.                         
UR111020     Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals, inclou la tala i retirada

dels elements vegetals i arbrat en mal estat o morts, la recollida de bran-
ques i brossa, la carrega sobre camió i transport a abocador

Zona bassa Cisterneta 1 300.00 1.00 300.00     

          300.00
U21DU500     m2  Demolició lamines bassa,

mecànics+abocador+cànon                
U21DU500     Demolició lamines bassa existentse, amb mitjans mecànics, inclou reixes,

bastiments, reblerts i recobriments, càrrega i transport de runes i canon d'a-
bocament.

Restes existents 1 150.00 150.00     

          150.00
U221U120     m3  Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny

tràns.,m.mec.           
U221U120     Excavació i càrrega de terra per a caixa i altres elements de terreny de

trànsit, amb mitjans mecànics (retroexcavadora petita sobre orugues). In-
clou la seva baixada fins zona d'obra (descarrega amb camió autocarre-
gant o similar). Inclou els treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.

Bassa Cisterneta 1 250.00 1.00 0.30 75.00     

          75.00
U227U100     m2  Repàs+piconatge sòl de llera, compactació 95%PM 
U227U100     Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM. Inclou els

treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.
Bassa Cisterneta 1 250.00 1.00 1.00 250.00     

          250.00
U2285LR0     m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,grava

mat.reciclat form.,drenat
U2285LR0     Rebliment i piconatge de superf icies d'amplària f ins a 6 m, amb graves pro-

cedents de granulats reciclats de formigó de 20 a 40 mm, per a drenatge,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. També
inclou l'aportació del material de la propia excavació per a realitzar el rasan-
tejat. Inclou els treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.

Bassa Cisterneta 1 250.00 1.00 0.20 50.00     

          50.00
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AMIDAMENTS
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

SUBCAPÍTOL IMPERVAS IMPERMEABILITZACIÓ DEL VAS                                      

U450U015     m3  Formigó estructural, HM-20/B/10/IIa, abocat.               
U450U015     Formigó , HM-20/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granu-

lat 10 mm amb additiu hidrofugant, abocat amb qualsevol mitjà. Formació de
ratllat manual o mecanic en la seva base.

Bassa cisterneta 1 250.00 0.08 20.00     

Protecció toma aigua 1 60.00 0.10 0.10 0.60     

          20.60
U76171N1     m2  Membrana g=1,2mm,1 làm.EPDM                                   
U76171N1     Membrana de gruix 1,2 mm d'una làmina de cautxú EPDM, tipus Giscolene

120 o equivalent, col.locada al suport, amb els adhesius i productes en fred
necesaris per a la seva correcta col.locació. inclou solapaments i peces es-
pecials de EPDM en els baixants, seguint la normativa vigent i les indica-
cions del fabricant del producte amb garantia per escrit

Bassa Cisterneta 1 200.00 200.00     

          200.00
U76171N2     m2  Reforç perímetres membrana g=1,2mm,1

làm.EPDM                   
U76171N2     Reforç per els perímetres amb membrana de cautxú EPDM de 1,2 mm, ban-

des perimetrals armades, sellants, adhesius i imprimacions necesàries.
Perimetre Bassa 1 50.00 50.00     

          50.00
U7B1170L     m2  Làmina separ.feltre poliprop. 70-90g/m2, col.n/adh.  
U7B1170L     Làmina separadora de feltre de polipropilè (tipus geotextil) amb un pes de

70 a 90 g/m2, col.locada no adherida i amb fixació mecànica al terreny
Bassa Cisterneta 1 200.00 200.00     

          200.00

SUBCAPÍTOL APORTA APORTACIÓ AIGUA                                                 

UFB1735U     m   Tub HDPE PE100 D=40mm,6bar,connect.a pressió,
dific.mitja,      

UFB1735U     Tub de polietile de densitat alta PE100 de 40 mm de diametre nominal exte-
rior, de 6 bar de pressio nominal segons UNE 53-131-90, connectat a pres-
sio, amb grau de dif icultat mitja i per a col.locar soterrat

          60.00
UN119324     u   Vàlvula comporta+rosca,DN=

2´´,PN=10bar,bronze,munt.pericó canal
UN119324     Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar

de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

          1.00
UDK2U070     u   Pericó 55x55x70cm,form.prefab.,solera

dren.maó,sec              
UDK2U070     Pericó quadrat per a canalització de serveis de 55x55x70 cm, de formigó

prefabricat, amb solera drenant de maó de 29x14x10 cm, en sec

          1.00
UDKZU015     u   Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil

415x415x43mm C-250,bastim.
UDKZU015     Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de

415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces
prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH34X de
Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, colꞏlo-
cat amb morter ciment

          1.00
COLLARIN     u   Collarin de toma fundició de DN250 reducció a 40     
COLLARIN     Collarin de toma de fundició de 250 reducció a 40. Instalꞏlat tal com marca

els plànols

          1.00
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AMIDAMENTS
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

MARGE        u   Construcció marge recolzament collarin de toma     
MARGE        Construcció de marge per a collarín de toma, fet amb bloc o material de la

zona. Tal com marquen els plànols. Tot inclòs i acabat.

          1.00
INTEGRA      pa  Partida alçada a justificar per a la integració

ambiental de l'o
INTEGRA      Partida alçada a justif icar per a la integració ambiental de l'obra. Consistent

en el tapat amb pedres de la toma d'aigua (la nova i l'existent) i la instalꞏlació
de pedres i terres al voltant de la bassa per a integrar-la ambientalment a
l'espai

          1.00
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AMIDAMENTS
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

CAPÍTOL 2 CREACIÓ AREA LLEURE VALLDEBOUS                                  

SUBCAPÍTOL PARQUING CREACIÓ AREA APARCAMENT                                         

U3J2U030     m3  Escullera pedra calc.pes=800-1200kg,col.+pala
carreg.           

U3J2U030     Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, colꞏlocats

PARQUING 1 40.00 2.00 80.00     

          80.00
U4G2U010     m3  Paredat p. obra,carej.,1c.vista,m.cim. 1:6                    
U4G2U010     Paredat de gruix variable de pedra de l'obra carejada, d'una cara vista

col.locada amb morter ciment 1:6
PARET 1 40.00 0.30 2.00 24.00     

          24.00
U221U020     m3  Excav/càrr. terra p/esplan., terr. tràns., m.mec.,

p.p.reperf.ta
U221U020     Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mit-

jans mecànics, amb part proporcional de reperfilat de talussos
PARQUING 1 410.00 1.00 410.00     

          410.00
U221U030     m3  Excav.p/esplanació,roca,mecànics                               
U221U030     Excavació per a esplanació en roca, amb mitjans mecànics

PARQUING 1 410.00 1.00 410.00     

          410.00
U226U020     m3  Terrapl.+picon. caixa pav.terres, compact. 95%PM   
U226U020     Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb una

compactació del 95% del PM (no inclou terres),amb part proporcional de re-
perfilat de talussos

SOBREAMPLE 1 410.00 2.00 820.00     

          820.00
U931201J     m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                             
U931201J     Base de tot-u artif icial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Aparcament 1 400.00 0.10 40.00     

          40.00
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AMIDAMENTS
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

Codi U.A. Descripció Uts Longitud Amplada ParcialsAlçada Totals

SUBCAPÍTOL ACONDICION ACONDICIONAMENT DE L'ESPAI                                      

BAUTOC       ml  Barana de fusta tractada amb autoclau d'1 metre
d'alçada        

BAUTOC       Barana de fusta tractada amb autoclau d'1 metre d'alçada composta per 1
columna de 10 cm. cada 2 metres i 2 travessers de 8 cm de diàmetre (co-
lumna i barana). Instalꞏlació sobre dau de formigó in situ o be sobre platina
d'acer atornillada a estructura. Tot inlòs i acabat.

AREA LLEURE 1 130.000 130.000     

CAMÍ 1 50.000 50.000     

          180.00
U9V4U010     m   Esglaó formigó in situ                                          
U9V4U010     Esglao de formigó in situ, amb encofrat vist amb bisell i acabat remolinat

Baixada riu fins peixera 25 1.500 37.500     

          37.50
UQ10U220     u   Taula de fusta de picnic de 2000x1750                         
UQ10U220     Mesa picnic de madera tratada de ocho plazas. Dimensiones de 200cm de

largo, 172cm de ancho y 77cm de alto. Construida mediante tablones de pi-
no silvestre de 4.5cm de grueso tratado para clase de uso IV. Anclajes al
pavimento incluidos. Modelo Pica fabricado por Fitor Forestal S.L o similar.
Tot instalꞏlat o muntat

Area de Lleure 7 7.00     

          7.00
JKFDKA       u   Taula de fusta de picnic de 90x56x90                           
JKFDKA       

Lleure Valldebous 1 7.00 7.00     

          7.00
ESTASSADA    ha  Estassada de sotabosc                                           
ESTASSADA    Estassada de sotabosc de la f inca de l'Area de Lleure incloent aclarida bai-

xa dels petits pins sense creixement
Area lleure Valldebous 1 0.700 0.700     

          0.70

SUBCAPÍTOL RESTAMARG RESTAURACIÓ MARGES PEDRA SECA                                   

U4G2U010     m3  Paredat p. obra,carej.,1c.vista,m.cim. 1:6                    
U4G2U010     Paredat de gruix variable de pedra de l'obra carejada, d'una cara vista

col.locada amb morter ciment 1:6
Marges area lleure 1 65.00 0.50 0.50 16.25     

          16.25
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PRESSUPOST
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 1 CREACIÓ HABITAT OFEGABOUS                                       

SUBCAPÍTOL MOVTERR MOVIMENT DE TERRES                                              

UR111020     m2  Neteja i esbrossada ,mitjans manuals.                         
UR111020     Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals, inclou la tala i retirada

dels elements vegetals i arbrat en mal estat o morts, la recollida de bran-
ques i brossa, la carrega sobre camió i transport a abocador
Zona bassa Cisterneta 1 300.00 1.00 300.00                                                  

          300.00 1.28 384.00

U21DU500     m2  Demolició lamines bassa,
mecànics+abocador+cànon                

U21DU500     Demolició lamines bassa existentse, amb mitjans mecànics, inclou reixes,
bastiments, reblerts i recobriments, càrrega i transport de runes i canon d'a-
bocament.
Restes existents 1 150.00 150.00                                                  

          150.00 3.75 562.50

U221U120     m3  Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny
tràns.,m.mec.           

U221U120     Excavació i càrrega de terra per a caixa i altres elements de terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics (retroexcavadora petita sobre orugues). In-
clou la seva baixada f ins zona d'obra (descarrega amb camió autocarre-
gant o similar). Inclou els treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.
Bassa Cisterneta 1 250.00 1.00 0.30 75.00                                                  

          75.00 7.89 591.75

U227U100     m2  Repàs+piconatge sòl de llera, compactació 95%PM 
U227U100     Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM. Inclou els

treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.
Bassa Cisterneta 1 250.00 1.00 1.00 250.00                                                  

          250.00 1.40 350.00

U2285LR0     m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,grava
mat.reciclat form.,drenat

U2285LR0     Rebliment i piconatge de superficies d'amplària f ins a 6 m, amb graves pro-
cedents de granulats reciclats de formigó de 20 a 40 mm, per a drenatge,
en tongades de gruix més de 25 i f ins a 50 cm, utilitzant picó vibrant. També
inclou l'aportació del material de la propia excavació per a realitzar el rasan-
tejat. Inclou els treballs sota la bòveda i a l'aire lliure.
Bassa Cisterneta 1 250.00 1.00 0.20 50.00                                                  

          50.00 32.42 1,621.00

          

TOTAL SUBCAPÍTOL MOVTERR..................................... 3,509.25
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PRESSUPOST
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

SUBCAPÍTOL IMPERVAS IMPERMEABILITZACIÓ DEL VAS                                      

U450U015     m3  Formigó estructural, HM-20/B/10/IIa, abocat.               
U450U015     Formigó , HM-20/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granu-

lat 10 mm amb additiu hidrofugant, abocat amb qualsevol mitjà. Formació de
ratllat manual o mecanic en la seva base.
Bassa cisterneta 1 250.00 0.08 20.00                                                  
Protecció toma aigua 1 60.00 0.10 0.10 0.60                                                  

          20.60 76.04 1,566.42

U76171N1     m2  Membrana g=1,2mm,1 làm.EPDM                                   
U76171N1     Membrana de gruix 1,2 mm d'una làmina de cautxú EPDM, tipus Giscolene

120 o equivalent, col.locada al suport, amb els adhesius i productes en fred
necesaris per a la seva correcta col.locació. inclou solapaments i peces es-
pecials de EPDM en els baixants, seguint la normativa vigent i les indica-
cions del fabricant del producte amb garantia per escrit
Bassa Cisterneta 1 200.00 200.00                                                  

          200.00 12.85 2,570.00

U76171N2     m2  Reforç perímetres membrana g=1,2mm,1
làm.EPDM                   

U76171N2     Reforç per els perímetres amb membrana de cautxú EPDM de 1,2 mm, ban-
des perimetrals armades, sellants, adhesius i imprimacions necesàries.
Perimetre Bassa 1 50.00 50.00                                                  

          50.00 16.64 832.00

U7B1170L     m2  Làmina separ.feltre poliprop. 70-90g/m2, col.n/adh.  
U7B1170L     Làmina separadora de feltre de polipropilè (tipus geotextil) amb un pes de

70 a 90 g/m2, col.locada no adherida i amb fixació mecànica al terreny
Bassa Cisterneta 1 200.00 200.00                                                  

          200.00 1.94 388.00

          

TOTAL SUBCAPÍTOL IMPERVAS.................................... 5,356.42
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PRESSUPOST
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

SUBCAPÍTOL APORTA APORTACIÓ AIGUA                                                 

UFB1735U     m   Tub HDPE PE100 D=40mm,6bar,connect.a pressió,
dific.mitja,      

UFB1735U     Tub de polietile de densitat alta PE100 de 40 mm de diametre nominal exte-
rior, de 6 bar de pressio nominal segons UNE 53-131-90, connectat a pres-
sio, amb grau de dif icultat mitja i per a col.locar soterrat

          60.00 5.81 348.60

UN119324     u   Vàlvula comporta+rosca,DN=
2´´,PN=10bar,bronze,munt.pericó canal

UN119324     Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

          1.00 42.43 42.43

UDK2U070     u   Pericó 55x55x70cm,form.prefab.,solera
dren.maó,sec              

UDK2U070     Pericó quadrat per a canalització de serveis de 55x55x70 cm, de formigó
prefabricat, amb solera drenant de maó de 29x14x10 cm, en sec

          1.00 48.72 48.72

UDKZU015     u   Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil
415x415x43mm C-250,bastim.

UDKZU015     Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específ ic per a peces
prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH34X de
Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, colꞏlo-
cat amb morter ciment

          1.00 53.48 53.48

COLLARIN     u   Collarin de toma fundició de DN250 reducció a 40     
COLLARIN     Collarin de toma de fundició de 250 reducció a 40. Instalꞏlat tal com marca

els plànols

          1.00 150.00 150.00

MARGE        u   Construcció marge recolzament collarin de toma     
MARGE        Construcció de marge per a collarín de toma, fet amb bloc o material de la

zona. Tal com marquen els plànols. Tot inclòs i acabat.

          1.00 200.00 200.00

INTEGRA      pa  Partida alçada a justificar per a la integració
ambiental de l'o

INTEGRA      Partida alçada a justif icar per a la integració ambiental de l'obra. Consistent
en el tapat amb pedres de la toma d'aigua (la nova i l'existent) i la instalꞏlació
de pedres i terres al voltant de la bassa per a integrar-la ambientalment a
l'espai

          1.00 300.00 300.00

          

TOTAL SUBCAPÍTOL APORTA........................................ 1,143.23

          

10,008.90TOTAL CAPÍTOL 01 ........................................................
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PRESSUPOST
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

CAPÍTOL 2 CREACIÓ AREA LLEURE VALLDEBOUS                                  

SUBCAPÍTOL PARQUING CREACIÓ AREA APARCAMENT                                         

U3J2U030     m3  Escullera pedra calc.pes=800-1200kg,col.+pala
carreg.           

U3J2U030     Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, colꞏlocats
PARQUING 1 40.00 2.00 80.00                                                  

          80.00 40.49 3,239.20

U4G2U010     m3  Paredat p. obra,carej.,1c.vista,m.cim. 1:6                    
U4G2U010     Paredat de gruix variable de pedra de l'obra carejada, d'una cara vista

col.locada amb morter ciment 1:6
PARET 1 40.00 0.30 2.00 24.00                                                  

          24.00 243.51 5,844.24

U221U020     m3  Excav/càrr. terra p/esplan., terr. tràns., m.mec.,
p.p.reperf.ta

U221U020     Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mit-
jans mecànics, amb part proporcional de reperfilat de talussos
PARQUING 1 410.00 1.00 410.00                                                  

          410.00 4.52 1,853.20

U221U030     m3  Excav.p/esplanació,roca,mecànics                               
U221U030     Excavació per a esplanació en roca, amb mitjans mecànics

PARQUING 1 410.00 1.00 410.00                                                  

          410.00 13.95 5,719.50

U226U020     m3  Terrapl.+picon. caixa pav.terres, compact. 95%PM   
U226U020     Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb una

compactació del 95% del PM (no inclou terres),amb part proporcional de re-
perfilat de talussos
SOBREAMPLE 1 410.00 2.00 820.00                                                  

          820.00 3.48 2,853.60

U931201J     m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                             
U931201J     Base de tot-u artif icial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Aparcament 1 400.00 0.10 40.00                                                  

          40.00 26.30 1,052.00

          

TOTAL SUBCAPÍTOL PARQUING.................................... 20,561.74
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PRESSUPOST
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

SUBCAPÍTOL ACONDICION ACONDICIONAMENT DE L'ESPAI                                      

BAUTOC       ml  Barana de fusta tractada amb autoclau d'1 metre
d'alçada        

BAUTOC       Barana de fusta tractada amb autoclau d'1 metre d'alçada composta per 1
columna de 10 cm. cada 2 metres i 2 travessers de 8 cm de diàmetre (co-
lumna i barana). Instalꞏlació sobre dau de formigó in situ o be sobre platina
d'acer atornillada a estructura. Tot inlòs i acabat.
AREA LLEURE 1 130.000 130.000                                                  
CAMÍ 1 50.000 50.000                                                  

          180.00 37.83 6,809.40

U9V4U010     m   Esglaó formigó in situ                                          
U9V4U010     Esglao de formigó in situ, amb encofrat vist amb bisell i acabat remolinat

Baixada riu fins peixera 25 1.500 37.500                                                  

          37.50 25.88 970.50

UQ10U220     u   Taula de fusta de picnic de 2000x1750                         
UQ10U220     Mesa picnic de madera tratada de ocho plazas. Dimensiones de 200cm de

largo, 172cm de ancho y 77cm de alto. Construida mediante tablones de pi-
no silvestre de 4.5cm de grueso tratado para clase de uso IV. Anclajes al
pavimento incluidos. Modelo Pica fabricado por Fitor Forestal S.L o similar.
Tot instalꞏlat o muntat
Area de Lleure 7 7.00                                                  

          7.00 598.79 4,191.53

JKFDKA       u   Taula de fusta de picnic de 90x56x90                           
JKFDKA       

Lleure Valldebous 1 7.00 7.00                                                  

          7.00 333.79 2,336.53

ESTASSADA    ha  Estassada de sotabosc                                           
ESTASSADA    Estassada de sotabosc de la f inca de l'Area de Lleure incloent aclarida bai-

xa dels petits pins sense creixement
Area lleure Valldebous 1 0.700 0.700                                                  

          0.70 1,016.50 711.55

          

TOTAL SUBCAPÍTOL ACONDICION................................. 15,019.51
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PRESSUPOST
CREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).

Codi U.A. Descripció ParcialsUts Longitud Amplada Alçada Totals Preu Import

SUBCAPÍTOL RESTAMARG RESTAURACIÓ MARGES PEDRA SECA                                   

U4G2U010     m3  Paredat p. obra,carej.,1c.vista,m.cim. 1:6                    
U4G2U010     Paredat de gruix variable de pedra de l'obra carejada, d'una cara vista

col.locada amb morter ciment 1:6
Marges area lleure 1 65.00 0.50 0.50 16.25                                                  

          16.25 243.51 3,957.04

          

TOTAL SUBCAPÍTOL RESTAMARG................................. 3,957.04

          

39,538.29TOTAL CAPÍTOL 02 ........................................................

49,547.19TOTAL LLISTAT..........................................................
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RESUM DE PRESSUPOSTCREACIÓ D’HÀBITATS PER A L’OFEGABOUS I ALTRES AMFIBIS
PROTEGITS, ORDENACIÓ DE L’ESPAI I CREACIÓ D’AREA DE
LLEURE A LA FINCA FORESTAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE
VALLDEBOUS (PN PORTS-T.M. DE LA SÉNIA).
                                                                

ImportCapitol Resum %

01 CREACIÓ HABITAT OFEGABOUS.......................................................................................... 10,008.90 20.20
-MOVTERR -MOVIMENT DE TERRES................................................................................ 3,509.25
-IMPERVAS -IMPERMEABILITZACIÓ DEL VAS................................................................. 5,356.42
-APORTA -APORTACIÓ AIGUA......................................................................................... 1,143.23

02 CREACIÓ AREA LLEURE VALLDEBOUS............................................................................. 39,538.29 79.80
-PARQUING -CREACIÓ AREA APARCAMENT................................................................... 20,561.74
-ACONDICION -ACONDICIONAMENT DE L'ESPAI............................................................... 15,019.51
-RESTAMARG -RESTAURACIÓ MARGES PEDRA SECA.................................................... 3,957.04

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 49,547.19

21.00% I.V.A......................................... 10,404.91

TOTAL PRESSUPOST CONTRATA 59,952.10

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS  EUROS amb
DEU CÉNTIMS

La Sénia, Agost de 2021.

Javier Roig i Prades

Enginyer de Camins, Canals i Ports. Colꞏlegiat
num. 24.854
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