
 
 

 
 
 
 

MEMÒRIA VALORADA D’URBANITZACIÓ 
CARRERÓ ENTRE C. MAJOR I C. NORD, 

CAP AL CAMÍ DE CEMENTIRI 
 

 
 

Promotor:  AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE 
BALAGUER 

 
 

Situació: Carreró entre Carrer Major i carrer Nord 
VALLFOGONA DE BALAGUER 

(La Noguera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Cases i Roca, enginyer d’edif icació- arquitecte tècnic municipal 

 
e -mai l :   j . cases@caat l le ida .net  

 
 



 

 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
ÍNDEX.- 
 

I.- Memòria Valorada  
 
  1.-   Antecedents 
  2.-   Ordre de redacció de la memòria valorada  
  3.-   Població i necessitats 
  4.-   Justif icació de la solució adoptada 
  5.-   Objecte de la memòria valorada 
  6.-   Descripció de les obres 
  7.-  Compliment Decret 135/95. Codi d'Accessibilitat i la Llei 20/91. CTE DB-
SAU.- 
  8.-   Residus de la construcció. - 
  9.-   Replanteig.- 
  10.- Durada de les obres 
  11.- Resum pressupost 
    

 

II.-   Estat d'amidaments i pressupost 

III.-  Seguretat i salut 

IV.-  Fotos - Plànols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                        I.- MEMÒRIA.- 
 

1.-Antecedents.- 
 
La zona on es vol fer l ’actuació correspon a l’ indret del carreró que 
comunica el c. Major amb el c. Nord, a l’ indret on es continua cap al 
camí del Cementiri o camí de la Sentiu. Es defineix la actuació 
solament entre el carrer Major i el carrer Nord. Aquest indret en el 
moment que l’ajuntament ha fet la compra de dues f inques, farà que 
el carreró tingui una amplada més gran del que té ara i sigui molt 
més usable, a més es crearà un espai d’estada i l leure amb la resta 
que no serà vial.  
 
Es vol solucionar la comunicació entre un carrer i un altre de forma 
còmoda. 
 
La reurbanització d’aquest indret és molt important per al bon 
funcionament de la població a nivell de trànsit veïnal i vianant tal 
com hem dit anteriorment.  
 
La Classif icació jurídica del sòl, segons les Normes Subsidiàries del 
Planejament vigents, és Sòl Urbà amb qualif icació de sistema viari i 
qualif icació de clau 1 en la part de f inques que ara són propietat 
municipal. 

 

2.-Ordre de redacció de la memòria valorada. - 
 
A proposta de l 'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer es fa la 
redacció de la següent memòria valorada per tal de tenir una 
aproximació real al cost de les obres de reurbanització i creació 
espai l leure amb vorera més ampla.  

 

3.-Població i necessitats.- 
 
La memòria valorada es defineix en una zona consolidada de la 
població, és una zona de creixement continuat al l larg dels anys. Es 
tracta de fer una millora de comunicació entre carrers i crear un 
espai de lleure i més domèstic per als vianants. Es farà la ampliació 
de la urbanització afegint al que ja existeix sense trencar -la.  
 
Cal dir que la proposta passa per ser una actuació on la f inalitat és 
donar la possibil itat de mantenir una urbanització que  tingui una 
durada en el temps prou llarga per assumir que ha donat l ’ef icàcia 
desitjada i que ara per ara amb els problemes esmentats no té.  
 
L’edif icació a que basteix la reurbanització arranjaments proposats 
és eminentment residencial amb caràcter d’hab i tatge unifamiliar 
principalment.  
 
El document abasta la definició d’una zona topogràfica amb pendent 
suau. Aquesta zona en general està estructurada més o menys amb 
ortogonalitat ja que prové d’un esponjament del centre de la 



 

població amb una trama de car rers preestablerta. L’accés a la zona 
és molt directa sense cap tipus de complicació, és al mig o centre 
del nucli urbà. 

      

4.-Justificació de la solució adoptada. - 
 
El document ref lecteix la zona diferenciada dins del nucli.  
 
El tipus d’actuació serà e l  de la ampliació del vial i vorera que ara 
no existeix. Es faran servir els materials de formigó en el paviment 
tal com són actualment en aquest indret i amb les característiques 
que es descriuen en aquesta memòria. També es col·locaran les 
llambordes iguals a les existents formant un conjunt de vorera més 
ben delimitat  amb el carrer Major. Es tindrà cura de fer les 
connexions a la urbanització existent que no es toca d’una manera 
prou ben feta per donar ef icàcia a la actuació.  
 
Pel que fa a l’actuació, es desprèn que es segueix les alineacions 
de les NN.SS. vigents.  
 
Per tractar-se d’una actuació dins del Sòl Urbà, les infrastructures 
de serveis tècnics no presenten cap problemàtica específ ica per a la 
instal·lació en el tram de carrer proposat d’actuació, sempre que es 
faci la connexió correcta amb els elements preexistents.  

 

5.-Objecte de la memòria valorada. - 
 
Es objecte del document tècnic la definició prèvia de les obres de 
construcció pel que fa a:  

 
- Enderrocs de les parts d'urbanització actual que  siguin 
necessàries per tal de fer les reparacions i les connexions amb 
les proposades. 
 
- Reexplanació i pavimentació del fragment de carrer, que 
conferirà a la zona caràcter urbà i residencial i segons els 
materials definits posteriorment.  
 
- Xarxa d’ins tal·lacions, aquestes seran actuacions molt senzilles 
o subtils, ja que no es necessari fer noves xarxes per a 
connectar-les a les existents, ja que estem en un indret 
consolidat del nucli. Es farà el mínim necessari tal com es 
descriu en els amidaments i pressupost. L’enllumenat serà l a 
partida més important i tal com es descriu als amidaments i 
pressupost. 
 
- Mobiliari urbà i jardineria, es farà la necessària tal com es 
descriu en el plànol de proposta de planta, amb bancs , 
jardineres, arbrat.  
  
- Demolició o desviament de totes les unitats preexistents no 
adequades a les noves determinacions.  
 
 



 

 

6.-Descripció de les obres a realitzar. - 
 
- Demolicions, Explanació i Adequació del Terreny. - Es farà 
l 'enderroc i demolició de les parts d’urbanització existen ts que 
siguin necessàries per tal de fer la connexió correcta amb la 
proposta. 
 
Després es procedirà a la neteja i esbrossada del terreny amb 
l'extracció de les parts desmuntades, es transportaran a l 'abocador 
els productes resultants. Seguidament es reali tzarà el desmunt i 
terraplens simultàniament.  
 
Es podran compensar les terres quan així ho autoritzi la Direcció 
Facultativa de les obres a la vista dels assajos efectuats.  
 
Quant els terraplens tinguin un gruix igual o inferior a 50cm 
s'escarif icarà i compactarà el terreny natural f ins a una densitat del 
95% del Proctor Normal.  
 
Els terraplens es compactaran al 90% del Proctor Normal el ciment i 
nucli, i al 95% els 50cm superiors, es a dir, en la coronació. En les 
zones de desmunt s'escarif icarà i compacta rà el terreny natural al 
95% del Proctor Modif icat.  
 
Posteriorment es procedirà al refí i anivellament dels seient de la 
nova caixa del paviment definit iu.  
 
- Xarxa de clavegueram.- La que es farà nova, es connectarà a la ja 
és existent. Es farà amb conductes corrugats de P.E. i/o P.V.C.. Els 
conductes per a aigua residual i aigua de pluja seran de P.E. doble 
capa corrugat exterior i l l is interior de 315mm de diàmetre mínim.  
 
En el cas de tenir de fer-se pous nous, aquests seran de formigó 
prefabricat de planta circular de 1,0 m ó 80cm de diàmetre interior 
amb el con superior, i tapa de ferro de 60cm per poder ser 
accessible. Es situaran al menys cada 50 m i en les trobades de 
clavegueres i canvis forçats de direcció.  
 
La connexió de la claveguera general f ins a la façana de cada f inca, 
és prevista també amb tub de P.E. de 200mm de paret doble de 
diàmetre, sobre solera sorra i t indrà al menys en cada cas un 
pendent del 1%. 
 
Es prevista també la construcció d'embornals de recollida d'aigües 
pluvials connectats a la claveguera general amb tub de P.E. de 
paret doble de diàmetre 160mm recobert de sorra a una profunditat 
de 1,0m. com a màxim.  
 
Els conductes de pluvials com els de residuals s’han projectat amb 
maneguets d’unió i junta elàstica amb una rigidesa corresponent a la 
classe 4. 
 



 

Es contempla l 'adequació de les tapes de registre existents, si és el 
cas, a les noves rasants projectades.  
 
Pel que fa a les pendents s’estableix una limitació superior i inferior 
a les velocitats de circulació de les aigües per l es clavegueres en 
ordre a aconseguir un millor funcionament del sistema, així com per 
procurar allargar la seva vida útil. La limitació de velocitat màxima 
de circulació de l’aigua a 6,00 m/s que ve determinada per l ’erosió 
que puguin causar altes velocita ts de les sorres o altres sòlids 
minerals que transportin les aigües. Aquesta limitació es refereix als 
cabals d’aigües pluvials corresponents a un període de retorn de 10 
anys. 
 
L’adopció de velocitats mínimes ve determinada per la necessitat 
d’evitar la sedimentació dels sòlids que transporten les aigües de 
manera que les clavegueres siguin autonetejables. Les velocitats 
mínimes aconsellables són de 0,60 m/s per a cabals corresponents 
al cabal mig d’aigües residuals.  
 
- Xarxa d'abastament d'aigua potable. - La xarxa nova que es faci es 
farà amb canonada de P.E., i peces especials per a la connexió amb 
la xarxa existent de diferents tipus de materials.  
 
La conducció serà soterrada sota les voreres a uns 25 cm de la línia 
de façana i a uns 50cm de fondària per evitar els efectes de 
càrregues ocasionals i els de les gelades,  amb embolcall de sorra de 
riu rentada. En els encreuaments de vials, s'ha previst protegir la canonada 
amb una altra exterior reforçada amb formigó. 
 
La xarxa de distribució d'aigua s'ha realitzat amb la finalitat de subministrar 
aigua a les diferents parcel·les, partint de la connexió de 20mm a la xarxa 
general municipal, mitjançant canonada de 110 mm. 
 
Els diàmetres que  s’usaran seran 20 mm i f ins a 140 mm  per a una 
pressió de 10 BAR i unió amb maneguets termosoldats tal com són 
descrits en els plànols i en els amidaments.  
 
Es preveu la dotació de boca de diàmetre 100mm capaç per a 100 
litres/minut a la mateixa pressió per a la xarxa d'hidrants soterrats.  
 
En el cas que es faci arbrat i /o ajardinament, per a l’aigua de rec la canonada 
serà de 1/2 polsada P.E. baixa densitat. 
 
Es col·locaran vàlvules de sectorització  per a poder deixar sense 
subministrament determinats trams amb la finalitat de poder realitzar 
possibles reparacions, es col·locaran amb eixos manipuladors i  junta 
elàstica", no es faran tronetes de serveis.  
 
Les connexions a parcel·les quan es realitzin i ho autoritzi els servies 
municipals, es realitzaran "punxant" la canonada amb un collaret de 2" a 
partir del qual s’instal·larà una canonada plàstica de polietilè de 1” 
polsades de diàmetre amb final a una vàlvula de seient seguida d'una 
escomesa individual a cada parcel·la allotjada en una arqueta de connexió 
de servei. 



 

 
La instal·lació de protecció contra incendis es projecta amb la finalitat de 
protegir els edificis de nova construcció del sector, es realitzarà mitjançant 
la xarxa de canonades d'aigua potable i hidrants. 
 
S’instal·larà una xarxa d'hidrants aprofitant la canonada de diàmetre 110 
mm enterrada, de manera que qualsevol punt de les façanes dels futurs 
edificis a nivell de rasant, es trobi a menys de 100 metres d'un hidrant.  
 
Els hidrants seran de fosa tipus Barcelona, de construcció vertical i soterrada 
i estaran preparats per a resistir les gelades i les accions mecàniques, quan 
sigui necessari. Es distribuiran de manera que la distància entre ells 
mesurada per espais públics no sigui en cap cas superior a 200 metres.  
 
El cabal mínim per a un hidrant serà de 100 I/min i una pressió de sortida 
mínima de ? m.c.a. segons les dades que es trobin amb la inspecció de les 
canonades que es connectaran, característiques que s'hauran de mantenir 
com a mínim, amb la hipòtesi de posada en servei dels dos hidrants més 
pròxims a qualsevol possible incendi durant dues hores. 
 
S’instal·laran 1 hidrants, segons s'indica en el plànol: Xarxa d'aigua potable 
i incendis, essent aquest hidrant soterrat amb arqueta prefabricada amb 
una derivació en "T" de D 100 B1B PN-16 i colze embridat i amb solera de 
formigó HM-150. 
 
També es preveu instal·lar dins de la mateixa xarxa d'aigua potable les 
boques de reg, que seran tipus "Barcelona" i disposades per a tota la 
urbanització, si així ho requereix els serveis municipals. 
 
-Xarxa d'enllumenat. - A f i de donar subministre elèctric a les 
Ilumeneres que comprenen la zona a urbanitzar no s'ha previst la 
instal

·
lació d’un quadre elèctric, ja que serà l’allargament de la 

xarxa existent.  
 
No obstant es procurarà: 

1. No superar la caiguda de tensió del 3 % permès com a màxim en línies 
d'enllumenat públic. 

2. No superar la potència de 15 KW per quadre elèctric, donat que a partir 
d'aquesta potència es fa necessari la instal

·
lació d'un comptador d'energia 

reactiva. 
 
Els quadres elèctrics per a I'enllumenat públic s'ubicaran en els punts indicats en els 
plànols i estaran formats per armaris prefabricats de formigó i es col·locaran en una 
peana d'obra, si fos el cas. Els elements que contindran son els següents: 

 Quadre de Comptatge trifàsic tipus T2 de fins a 15 KW, sense comptatge de 
reactiva. Elements de protecció i comandament, interruptors automàtica, 
interruptors diferencials i contactors. Cada quadre elèctric constarà de 6 
sortides 2 de les quals es deixen de reserva. 

 Regulador Astronòmic i programador per a comandar el doble nivell. 
 
Des d'aquests quadre es farà la distribució de línies fins els diferents punts de 
consum. Tenint en compte la MIBT-025, tot receptor de més de 15A, haurà de ser 
alimentat des del quadre general o subquadres. 
 



 

El dimensionat dels diferents circuits es realitza tenint en compte la intensitat màxima 
admissible pels conductors i la caiguda de tensió màxima que s'ha comentat a 
I'apartat anterior. Per al seu càlcul es tindran en compte els coeficients de 
majoració 1'8 i 1'25 segons siguin Iluminàries de descàrrega o electromotors, 
respectivament. 
Tota maniobra estarà degudament protegida per un interruptor magnetotèrmic 
de valor màxim 6A, o bé per fusibles de calibre no superior a 6A i tensió 
adequada. 
 
Maniobres. Instal

·
lació d'Enllumenat. Segons es reflexa en l'esquema 

elèctric corresponent, les enceses s'efectuaran des del regulador 
astronòmic el qual actuarà sobre els contactors de cada línia elèctrica.  
 
També es disposarà d'un programador de doble nivell el qual ens donarà 
una senyal de maniobra que cablejarem fins a cada una de les Iluminàries. 
Tots els circuits tindran l'opció d'un funcionament automàtic o un 
funcionament manual o posició zero. 
 
Canalització. Des del Quadre General de distribució partiran tubs de polietilè 
de doble capa amb grau de protecció mecànica de Ipxx7 i diàmetre 90 mm, 
si fos el cas, en el nostre cas des de la última columna. Aquest conducte 
anirà connectant totes les columnes i arquetes. Les connexions elèctriques 
es realitzaran a les regletes disposades a l'interior de cada columna i seran 
accessibles mitjançant una porta d'accés. 
 
Els conductors que van des del Quadre General de Distribució fins a cada 
columna seran de coure, tetrafilars i amb aïllament 0,6/1 kV tipus RVFV, i de 
una secció mínima de 6 mm

2
, excepte les senyals febles de maniobra que 

poden ser de 2,5 mm2 de secció. 
 
El cablejat interior de la columna que uneix la regleta amb la Iluminària 
serà d'una secció de 2,5 mm

2
. Aquest canvi de secció es possible 

gràcies al fusibles de 10A disposats amb les regletes de connexió. 
 
Les derivacions i empalmaments i connexions dels circuits elèctrics 
s'efectuaran dins de caixes aïllants amb el mateix grau de protecció que les 
canalitzacions. 

 
Els diferents circuits que parteixen dels subquadres aniran 
correctament identificats amb etiquetes als cables. Els diferents 
conductors s'identificaran de la següent manera: 

- Color groc-verd: conductor de protecció. 
- Color blau: conductor neutre. 
- Color negre, marró i gris: conductor de fase. 

 
Les canalitzacions elèctriques han de separar-se com a mínim 20 cm d'altres 
no elèctriques. 
 
Xarxa de terra. La posada a terra té per objecte, principalment, limitar la 
tensió que amb respecte a terra puguin presentar en un moment donat les 
masses metàl·liques, assegurar Ia actuació de les proteccions i eliminar o 
disminuir el risc que suposa una avaria en el material emprat. 
 



 

Per a aquesta instal·lació es disposarà d'una única xarxa de terra a 
la que es connectaran tots els quadres elèctrics, les columnes i 
parts accessibles de la instal·lació. La xarxa de terra estarà 
formada per un conductor de Cu de 16 mm2 de secció i dispersors de Cu de 
2,5 m de llargada i 14 mm de diàmetre, unint entre sí totes les columnes. 
  
L'estudi de la i l·luminació té per objecte aconseguir en els diferents 
vials una intensitat lumínica adequada amb una  uniformitat superior 
al 40 %. 
 
Es compliran les següents normes: 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Decret 842/2002 
de 2 de Agost.  

 N.T.E..IE-IA Normes i recomanacions de la companyia Elèctrica 
Subministradora. 

 Recomanacions CIE, Comissió Internac ional d'Enllumenat.  
 

S'empren Iluminàries de baixa consum, LEDS 80W. 
 
A partir de 1995 la CIE ha establert unes recomanacions d'acord 
amb les últ imes investigacions en matèria d'enllumenat vial 
ref lectides en aquesta taula.  
 
Els valors requerits en aquest cas serien: 

 Luminància entre 1 i 1,5 Cd/m
2
. 

 Lluminància entre 15 i 20 lux. 

 Uniformitat superior al 40%. 
 
Aquests valors seran en servei i aplicant un factor de depreciació de 
0,8 
 
Aplicabilitat de la circular 11188. Donat que es tracta d'enllumenat públic, es 
considera convenient Ia aplicació de I'article 9 de l'Ordre de 14.5.87 modificat 
per Ordre de 30.7.87 (DOGC 12.8), sol·licitant duna EIC la comprovació 
periòdica del manteniment de les condicions de seguretat adequades, i més a 
efectes de la gravetat de les conseqüències que se'n poden derivar duna 
instal·lació defectuosa, que no pas pel perfil intrínsec que comporta la 
instal·lació en sí mateixa. 
 
- Pavimentació.- A partir de la interpretació de les alineacions 
assenyalades en el plànol de paviments segons les alineacions 
previstes en el planejament d'aquest indret, es proposen una secció 
tipus de calçada amb vorera.  
 
1.Vial, paviment.- Prèviament a la formació de la calçada es 
procedirà a l 'encintat del carrer col·locant una rigola amb formigó 
HNE-150/P/40/I de 25 a 30cm de gruix i si és de pedra natural serà 
granet com l’existent al carrer Major.  
 
La preparació del paviment de calçada consistirà, bàsicament en excavar una 
caixa de paviment de 60cm a 100cm de fondària aproximadament pel davall de 
la rasant definitiva del paviment i d'amplitud la de la calçada en el cas que així 
segons les rasants es pugui fer, en altres casos es procedirà el replenat de 
terres i l'excavació de les mateixes, segons perfils del projecte. 



 

 
Sobre l 'explanada compactada al 95% del PM, s'esbargirà si fa falta 
el sòl adequat ben compactat de 30 a 50cm de gruix al 95% P.M. i a 
sobre la base granular (tot -ú artif icial) de 25cm de gruix, 
compactada al 98% del P.M. .  
 
Les condicions dels materials de base i la seva execució estan 
definides en el PG3. 
 
El pendent transversal del paviment de calçada serà del 2% des del 
centre f ins als laterals on es col·locaran els embornals per a la 
recollida de les aigües pluvials, amb reixa horitzontal, a nivell del 
paviment, que es conduiran al col ·lector mitjançant una troneta 
sifònica. 
 
La secció triada es construirà amb una capa de rodadura superficial de 15 
cm de gruix de formigó HF-3,50 MPa, sobre d’una base de 20 cm de tot-ú 
artificial. S'ha escollit la pavimentació de formigó, ja que les dimensions del 
carrer i l’execució habitual en aquest indret és de formigó.  
 
En els paviments de formigó es faran juntes de retracció amb una 
profunditat de 1/3 del gruix del formigó i amb una superfície de 15 a 
25m

2
. Les juntes de dilatació es faran en la trobada de paviments 

existents amb material elàstic t ipus massilles i altres i a tota la 
profunditat.  

 
2.Voreres - seran formades per l lambordes de formigó ll is de 
10x20x8,0cm sobre capa de morter, sobre base de sorra i tot -ú 
compactat artif icial de 20 cm de gruix compactada al 98% del P.M.., 
en els guals o passos de vehicles es reforçarà el pas per les voreres 
col·locant una llosa de formigó com a base de 20cm de gruix, tot 
això sobre una sub-base de sòl adequat de 30cm compactada al 
95% del P.M. En els guals, es col·locaran panots amb relleu tal com 
s’especif ica en la normativa d’accessibil itat.  
 
Les voreres es construiran amb un pendent transversal del 1,5% cap 
a la calçada per a facil itar l ’evacuació de les aigües de pluja.  
 
En el cas que es posin els escocells dels arbres es col·locaran 
llambordes per tal de fer la seva formació sobre ll it  de sorra.  
 
També es col·locaran juntes de dilatació en els paviments de panots 
cada 5,0m de longitud aproximadament.  
 
Els canvis de rasant longitudinal s'enllaçaran amb  acords 
parabòlics. 
 
En els paviments de formigó es faran juntes de retracció amb una 
profunditat de 1/3 del gruix del formigó i amb una superfície de 20 a 
25m

2
. Les juntes de dilatació es faran en la trobada de paviments 

existents amb material elàstic t ipus massilles i altres i a tota la 
profunditat.   

 



 

- Ajardinament, senyalització, mobiliari urbà. - Es preveu la plantació 
d’arbrat a escollir de fulla caduca, i també la instal·lació del reg per 
degoteig amb els accessoris de vàlvules i programador i f i ltre s etc. 
 
Es col·locaran bancs de fusta  dobles, jardineres de fosa  i 
papereres trucables models a escollir segons pressupost.  
 
     

7.-Compliment Decret 135/95. Codi d'Accessibilitat i la Llei 20/91. 

CTE DB SAU.- 
 
Em aquesta actuació dintre del que sigui possible es faran les 
modif icacions de voreres i altres per adaptar -se a la  supressió de 
barreres arquitectòniques.  
 
El pendent del carrer es inferior en tot cas al 6%.  
 
Es definiran a l’obra el l loc on es col·locaran els passos per 
accessibil itat i en detalls les dimensions que han de tenir si fos 
necessari.  
 
Es considera que tots els it ineraris són adaptats acomplint l ’annex 1 
de les Normes d’accessibil itat urbanística del Decret tant per a 
guals, rampes, passos de vianants  

 

8.-Residus de la construcció. -  
 
El materials de rebuig seran conduïts a l’abocador havent -se avaluat 
prèviament. S’acompliran els decrets  89/2010 regulador dels 
residus, el Decret 21/2006 d’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència als edif icis i el Real Decret 105/2008, regu lador de 
la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el Real 
Decret 210/2018. 
 
Els abocaments de terrenys procedents de l 'excavació de terres, 
serà allí on calgui, segons disposi l 'Administració, en tot cas el preu 
no es modif icarà en funció de la distància.  
 
El volum aparent de terres i runa que s'han de transportar serà 
d'aproximadament 158,63 m3 tant de dintre de l’obra com a 
transportar a fora.  
 

El volum de residus aparent de la mateixa construcció de la 
urbanització s'estima en 5,5 m3. 

 

9.-Replanteig.- 
 
Prèviament a l ' inici dels treballs s'efectuarà el replanteig de les 
obres, es tindrà en compte les característiques geomètriques de la 
urbanització actual.  

 
 
 
 



 

 
10.-Durada de les obres.- 

 
Es preveu una durada de les obres a partir de la data de començament de les 
mateixes 1 mes. 

 

11.-Resum pressupost.-  
 

RESUM .- 
 

Pressupost Execució Material PEM 34781,470

TOTAL PEM 34781,470

13% Despeses Generals d' Empresa s/PEM 4521,59

6% Benefici Industrial s/PEM 2086,89

Total execució contracta 41389,95

21% IVA 8691,89

Pressupost Total de la Licitació 50081,84  
 
            

TOTAL.............................................................................50.081,84 -€  
 
El pressupost d’Execució de Contractació de les obres d’arranjament del 
c. Mirador del Riu Corb ascendeixen a la quantitat de " CINQUANTA MIL 
VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS ”€.  
 
A Vallfogona de Balaguer a 21 de gener de 2021  
                        
                          L'Enginyer d’Edif icació - Arquitecte Tècnic Municipal   

                                                            JOSEP CASES I ROCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 II.-ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 100,000 100,000Fragments del paviment de
l'edifici i els encontres del
paviment nou i vorera al
tram del c. Nord

100,000 100,000

Total m2  ......: 100,000 3,78 378,00

1.2 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de

2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 6,500 2,000 13,000vorera actual al c. major a
desmuntar

13,000 13,000

Total m2  ......: 13,000 4,88 63,44

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica

de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 9,000 9,000en tram c. Major
1,000 7,500 7,500en tram c. Nord

16,500 16,500

Total m  ......: 16,500 3,96 65,34

1.7 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 148,000 0,300 44,400buidat  de la caixa de
paviment per al carrer

1,000 129,000 0,300 38,700buidat  en la zona que serà
vorera

1,000 150,000 0,150 22,500buidat en la zona que serà
paviment sauló

105,600 105,600

Total m3  ......: 105,600 3,75 396,00

1.8 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb

pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3,000 5,000 0,400 0,800 4,800xarxa de sanjemanet en el
c. Nord per al nou
embornal

4,800 4,800

Total m3  ......: 4,800 8,16 39,17

1.9 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat

de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb

compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3,000 5,000 0,400 0,300 1,800xarxa de sanjemanet

1,800 1,800

Total m3  ......: 1,800 11,29 20,32

1.12 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 148,000 148,000buidat  de la caixa de
paviment per al carrer

1,000 129,000 129,000buidat  en la zona que serà
vorera

(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS,ENDERROCS,EXCAVACIONS,MOVIMENTS DE TERRES I RECONSTRU…

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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1.12 M2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM (Continuació...)

1,000 150,000 150,000buidat en la zona que serà
paviment sauló

427,000 427,000

Total m2  ......: 427,000 1,31 559,37

1.13 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps

d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15

km

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,300 100,000 0,100 13,000Esponjament al 30% (1,3)
partida 1

1,300 13,000 0,200 3,380Esponajment al 30% (1,3)
partida 2

1,300 16,500 0,250 0,200 1,073Esponajment al 30% (1,3)
partida 3

1,300 105,600 137,280Esponajment al 30% (1,3)
partida 4

1,300 4,800 6,240Esponajment al 30% (1,3)
partida 5

-1,300 1,800 -2,340Esponajment al 30% (1,3)
partida 6

158,633 158,633

Total m3  ......: 158,633 5,47 867,72

1.14 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat

0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 158,633 158,633

158,633 158,633

Total m3  ......: 158,633 12,75 2.022,57

1.18 M2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x190 mm , per a

revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta

industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 100,000 100,000paret mitgera per a
actuació posteror de mural

100,000 100,000

Total m2  ......: 100,000 19,39 1.939,00

1.19 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter

mixt 1:0,5:4, remolinat

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 100,000 100,000paret mitgera per a
actuació posteror de mural

100,000 100,000

Total m2  ......: 100,000 23,22 2.322,00

Total pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS,ENDERROCS,EXCAVACIONS,MOVIMENTS DE … 8.672,93

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS,ENDERROCS,EXCAVACIONS,MOVIMENTS DE TERRES I RECONSTRU…

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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2.4 M *Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons

norma PNE-prEN 13476, formigó de recobriment 15 cm de gruix

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3,000 3,000 9,000embornals

9,000 9,000

Total m  ......: 9,000 27,26 245,34

2.9 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I

sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3,000 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 97,55 292,65

2.10 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52

kg de pes, col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3,000 3,000embornals

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 82,57 247,71

Total pressupost parcial nº 2 SANEJAMENTS I CANALITZACIONS : 785,70

Pressupost parcial nº 2 SANEJAMENTS I CANALITZACIONS

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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3.2 M3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 148,000 0,200 29,600superfície vial
1,000 120,000 120,000superfície vorera
1,000 150,000 150,000superfície sauló

299,600 299,600

Total m3  ......: 299,600 25,57 7.660,77

3.3 M Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada

sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de

20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 63,500 63,500Vorada com l'existent al c.
major, de granit  incloses
les formacions dels guals
accéssibilitat

63,500 63,500

Total m  ......: 63,500 47,66 3.026,41

3.4 M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu

alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt

1:2:10

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 101,000 101,000paviment  de la vorera amb
llamborda de formigó
20x10x8cm color gris

101,000 101,000

Total m2  ......: 101,000 31,68 3.199,68

3.5 M2 *Paviment de panot per a vorera de color de 30x30x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a

l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment

blanc de ram de paleta

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,000 3,600 7,200zona d'accessibilitat amb
panot color groc amb relleu

7,200 7,200

Total m2  ......: 7,200 27,97 201,38

3.20 M3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i

vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 148,000 0,150 22,200superfície vial

22,200 22,200

Total m3  ......: 22,200 85,72 1.902,98

3.21 M Formació de caixa per a junt en paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i 5 cm de

fondària, amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 25,000 25,000

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 8,61 215,25

3.22 M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 150,000 0,150 22,500zona  on hi haurà el sauló

22,500 22,500

Total m3  ......: 22,500 27,52 619,20

Total pressupost parcial nº 3 PAVIMENTS : 16.825,67

Pressupost parcial nº 3 PAVIMENTS

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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4.1 P.a. Modificació de les connexions de la xarxa d'aigua potable, si cal per la modificació de

l'amplada del carrer, amb tots els materials necessaris i deixar-ho en bon funcionament. A

justificar

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 1,000

1,000 1,000

Total p.a.  ......: 1,000 850,00 850,00

4.3 M Tub polietilè densitat baixa,d=20mm,p=10bar,connect.pressió,d

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 52,000 52,000per al reg arbres

52,000 52,000

Total M  ......: 52,000 3,13 162,76

4.8 U *Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2" aprox., de 10 bar de PN,

de bronze, preu alt, muntada amb eix manipulador allargadera, tapa i peces especials.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 23,34 23,34

Total pressupost parcial nº 4 INSTAL.LACIÓ DE XARXA D'AIGUA POTABLE : 1.036,10

Pressupost parcial nº 4 INSTAL.LACIÓ DE XARXA D'AIGUA POTABLE

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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5.1 P.a Trasllat del punt de llum del carrer major per a poder fer el xamfrà, amb les connexions

necessàries per a funcionament correcte.A justificar

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 1,000

1,000 1,000

Total p.a  ......: 1,000 650,00 650,00

5.2 M *Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de

doble capa.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 60,000 60,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 2,19 131,40

5.3 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,

bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 60,000 60,0002on tram

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 3,98 238,80

5.4 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 60,000 60,0002on tram

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 4,39 263,40

5.5 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de

formigó

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,000 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 517,23 1.034,46

5.6 U Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, Star 80W Clase 1 Ambar-

IP66 gris, de preu alt, tancada i acoblada al suport

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,000 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 287,21 574,42

5.14 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm

llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,000 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 25,76 51,52

Total pressupost parcial nº 5 INSTAL.LACIÓ DE XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC : 2.944,00

Pressupost parcial nº 5 INSTAL.LACIÓ DE XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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9.1 U Excavació clot plant.1x1x1m,minicarreg.acces.retroexcavador

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

7,000 7,000per al arbres a plantar

7,000 7,000

Total U  ......: 7,000 11,90 83,30

9.2 U Plantació a.full.caduca D=16-25cm,arrel nua,grua 12t,pend.25

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

7,000 7,000

7,000 7,000

Total U  ......: 7,000 30,61 214,27

9.3 U Goter autocompensat apte per a soterrament incorporat a manguera de D20 mm de 3,80 l/h

cada 0,75m

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

21,000 21,000

21,000 21,000

Total U  ......: 21,000 1,00 21,00

9.4 U Vàlvula, filtre i programador de piles digital i tots els accessoris necessaris per al seu

funcionament.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 140,00 140,00

9.5 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de

maó calat, sobre llit de sorra

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 52,49 52,49

9.6 U Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mo

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 32,48 32,48

9.8 M3 Aportació+incorp.terra vegetal garbellada,granel,mitj.man.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

7,000 0,800 0,800 0,200 0,896

0,896 0,896

Total M3  ......: 0,896 80,29 71,94

Total pressupost parcial nº 9 INSTAL.LACIÓ DE JARDINERIA I REG : 615,48

Pressupost parcial nº 9 INSTAL.LACIÓ DE JARDINERIA I REG

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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10.8 U Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de

4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat

amb daus de formigó

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

4,000 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 554,88 2.219,52

10.9 U Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, circular de diàmetre

0,9 m, de 0,5 m d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3,000 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 366,92 1.100,76

10.10 U Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base

perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,000 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 92,14 184,28

Total pressupost parcial nº 10 INSTAL.LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ : 3.504,56

Pressupost parcial nº 10 INSTAL.LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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11.8 H Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 1,000

1,000 1,000

Total h  ......: 1,000 41,72 41,72

11.9 M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 16,000 16,000

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000 2,72 43,52

11.14 U Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

10,000 10,000

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 6,31 63,10

11.15 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

50,000 50,000

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 1,44 72,00

11.16 U Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el

desmuntatge inclòs

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2,000 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 26,82 53,64

11.17 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1,000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 123,05 123,05

Total pressupost parcial nº 11 SEGURETAT I SALUT LABORAL : 397,03

Pressupost parcial nº 11 SEGURETAT I SALUT LABORAL

Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 DEMOLICIONS,ENDERROCS,EXCAVACIONS,MOVIMENTS DE TERRES I RECONSTRU… 8.672,93

2 SANEJAMENTS I CANALITZACIONS 785,70

3 PAVIMENTS 16.825,67

4 INSTAL.LACIÓ DE XARXA D'AIGUA POTABLE 1.036,10

5 INSTAL.LACIÓ DE XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 2.944,00

9 INSTAL.LACIÓ DE JARDINERIA I REG 615,48

10 INSTAL.LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 3.504,56

11 SEGURETAT I SALUT LABORAL 397,03

Total .........: 34.781,47

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA-QUATRE MIL SET-CENTS

VUITANTA-U EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS.

Vallfogona de Balaguer a 21 de gener de 2021
Enginyer d' Edificació- Arquitecte Tècnic Municipal

JOSEP CASES I ROCA
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Capítol 1 DEMOLICIONS,ENDERROCS,EXCAVACIONS,MOVIMENTS DE TERRES I RECONSTR… 8.672,93
Capítol 2 SANEJAMENTS I CANALITZACIONS 785,70
Capítol 3 PAVIMENTS 16.825,67
Capítol 4 INSTAL.LACIÓ DE XARXA D'AIGUA POTABLE 1.036,10
Capítol 5 INSTAL.LACIÓ DE XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 2.944,00
Capítol 9 INSTAL.LACIÓ DE JARDINERIA I REG 615,48
Capítol 10 INSTAL.LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 3.504,56
Capítol 11 SEGURETAT I SALUT LABORAL 397,03
Pressupost d'execució material 34.781,47
13% de despeses generals 4.521,59
6% de benefici industrial 2.086,89
Suma 41.389,95
21% I.V.A. 8.691,89
Pressupost d'execució per contracta 50.081,84

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA MIL VUITANTA-U
EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Vallfogona de Balaguer a 21 de gener de 2021
Enginyer d' Edificació- Arquitecte Tècnic

Municipal

JOSEP CASES I ROCA

Projecte: Urbanització carreró entre c. Major i c. Nord, al camí del cementiri.Gener 2021.VALLFOG…

Capítol Import



 

 

 

 

 

III.- SEGURETAT I SALUT.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMANACIONS MÍNIMES EN  

MATERIA DE SEGURETAT I SALUT 

INTRODUCCIÓ 

Tot i que el t ipus de treball objecte de la present intervenció 
consistent en les obres d’ URBANITZACIÓ DEL CARRERÓ QUE VA 
DES DEL CARRER MAJOR I FINS AL CARRER DEL NORD , AL CAMÍ 
DE LA SENTIU, s’adjunten a continuació una sèrie de recomanacions 
que hauran de complir tots els agents que participin en les obres 
objecte del present expedient.  

TERMINI D'EXECUCIÓ 

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 2 mesos.  

NOMBRE DE TREBALLADORS 

Es preveu una mitjana de 2 treballadors, amb un màxim de 4 
treballadors. 

UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que 
es relacionen a continuació:  

Demolició d’envans i fusteria existents  
A  Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments 

 Cops i talls 

 Inhalació de pols 

 Mesures preventives: 

 Baranes en forats 

 Bastides adequades 

 Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de cinturó de seguretat 

 Ús de mascaretes antipols 

 Ulleres contra impactes i antipols 

Formació de particions interiors  
A    Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments 

 Cops i talls 

B  Mesures preventives: 
 Baranes 

 Xarxes verticals 

 Xarxes horitzontals 

C Proteccions personals:  
 Ús de casc 

 Ús de guants 



 

 Ús de calçat de protecció 

Col·locació de fusteria  
A  Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

B  Mesures preventives:  
 Neteja de zones de treball i trànsit 

 Manteniment adequat de les eines 

C  Proteccions personals:  
 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

Instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament  
A  Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

 Risc elèctric 

B  Mesures preventives:  
 Baranes 

 Escales auxiliars adequades 

 Neteja de les zones de treball i trànsit 

C  Proteccions personals:  
 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de guants resistents a l’electrocució 

 Ús de calçat de protecció 

Instal·lació de bany i lavabo 
A  Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

B  Mesures preventives:  
 Neteja de zones de treball i trànsit 

 Manteniment adequats de les eines 

C  Proteccions personals:  
 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

Instal·lacions de cuina 
A  Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

B  Mesures preventives:  
 Neteja de zones de treball i trànsit 

 Manteniment adequat de les eines 

C  Proteccions personals:  
 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

Enrajolats i paviments 
A  Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 



 

 
B  Mesures preventives: 

 Bastides adequades 

 Neteja de les zones de treball i trànsit 

 Manteniment adequat de les eines 

C  Proteccions personals:  
 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

Pintures i vernissos 
A  Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes a diferent nivell 

 Cops i talls 

 Projecció de cossos estranys als ulls 

 Atmosferes que contenen emanacions perjudicials 

B  Mesures preventives:  
 Bastides adequades 

 Neteja de zones de treball i trànsit 

 Manteniment adequat de les eines 

 Ventilació constant 

 Proteccions personals: 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de cinturó de seguretat 

 Ús d'ulleres de protecció contra partícules i gotes 

 Ús de màscares amb filtre específic recanviable 

MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX II – RD 

1627/1997 

 
Actuacions en coberta 

A  Riscos: 
 Caigudes d’alçada 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

B  Mesures preventives:  
 Baranes 

 Bastides de seguretat 

 Xarxes verticals 

 Xarxes horitzontals 

C  Proteccions personals:  
 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de cinturó de seguretat 

Actuacions en revestiments de façana 
A  Riscos: 

 Caigudes d’alçada 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments 



 

 Cops i talls 

B  Mesures preventives:  
 Bastides de seguretat 

C  Proteccions personals:  
 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 

 Ús de cinturó de seguretat 

Descripció dels principals materials util itzats  
Els principals materials que componen l 'execució de les obres són:  

 Morters 

 Maó calat de 29 x 14 x 5 cm per a tancaments i càrrega 

 Rajoles ceràmiques per revestiments i paviments. 

 Fusteria d’alumini lacat 

Riscos a l 'àrea de treball  
Els riscos més signif icatius de l 'operari a l ’àrea de treball són:  

 Caigudes d'alçada 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

 Aplastaments i aixafaments per elements o maquinària 

 Projecció de partícules als ulls 

 Inhalació de pols. 

Prevenció del risc 
Proteccions individuals 

 Casc 

 Guants d'ús general 

 Guants de goma 

 Botes de seguretat 

 Granotes de treball 

 Ulleres contra impactes, pols i gotes 

 Protectors auditius 

 Mascaretes antipols  

 Màscares amb filtre específic recanviable 

 Cinturó de seguretat de subjecció 

 Roba contra la pluja 

Proteccions col·lectives i senyalització  
 Senyals de seguretat 

 Tanques de limitació i protecció 

INFORMACIÓ 

 
Tot el personal, a l ’ inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de 
la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures 
correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.  

 
Formació 
 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l 'obra ha rebut 
formació en matèria de seguretat i salut.  



 

 
Medicina preventiva i primers auxilis  
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.  
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament 
el material consumit.  
 
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l 'emplaçament més 
proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues 
patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on  avisar 
o, si és el cas,  portar el possible accidentat perquè rebi un 
tractament ràpid i efectiu.  

 
Reconeixement mèdic 
 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l 'obra ha passat un 
reconeixement  mèdic, que es repetirà cada any.  

PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

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

 La circulació de la maquinària prop de l’obra 

 La interferència de feines i operacions 

 La circulació dels vehicles prop de l’obra 

AVALUACIÓ DE RISCOS  

 
En compliment d’allò que estableix la legislació vigent, el contractista 
aportarà previ a l ’ inici de les obres l’avaluació de riscos de l’empresa, 
amb els seus mitjans i mètodes d'execució. Aquest haurà d’ésser 
supervisat per la direcció facultativa abans de l’ inici dels treballs.  

PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., 
usarà per circular per l 'obra el casc de seguretat.  
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, 
encara que sigui l leu i l 'assistència mèdica es redueixi a una primera 
cura, el responsable de seguretat   del contractista realitzarà una 
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 
treball que han possibil itat l 'accident.  
A més dels tràmits establerts of icialment, l 'empresa passarà un 
informe a la direcció facultativa de l 'obra, on s 'especif icarà: 
 

 Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

 Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

 Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

 Dates límits de realització de les mesures preventives. 



 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa el dia següent al 
de l 'accident com a molt tard.  
La direcció facultativa podrà aprovar l ' informe o exigir l 'adopció de 
mesures complementàries no indicades a l ' informe. 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en 
detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius 
de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir -les. 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment 
preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la 
maquinària d'obra.  
En els casos que no hi hagi norma d'homologació of icial, seran de 
qualitat adequada a les prestacions respectives.  
La maquinària de l 'obra disposarà de les proteccions i dels resguards 
originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un 
tècnic responsable que en garanteixi l 'operativitat funcional 
preventiva. 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l 'obra tindrà connectades l es 
carcasses dels motors i els xassís metàl·l ics a terra, per la qual cosa 
s’instal·laran les piquetes de terra necessàries.  
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o 
instal·lacions les farà sempre l 'electricista de l 'obra.  
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de 
les màquines en funcionament.  

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció 
col·lectiva (SPC) tindran f ixat un període de vida útil.  
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament 
més ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, 
independentment de la durada prevista o de la data de ll iurament.  
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.  
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc 
per si mateix.  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’S) 

 
Cada contractista portarà el control  d’entrega dels equips de 
protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a 
l 'obra. 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció 
personal que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de 
treball del ram de la construcció, en funció dels risco s més corrents a 
què estan exposats els treballadors d'aquest sector.  

 
1 CASC: 

 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.  
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT -
1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-
12-74. 
 



 

 
Les característiques principals són:  

 Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V  

 Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre 
anys, encara que no hagin estat uti l itzats han de ser substituïts per 
uns altres de nous.  
En casos extrems, els podran util itzar diferents treballadors, sempre 
que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.  

 
2 CALÇAT DE SEGURETAT: 
 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al 
risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibil itat de perforació de 
les soles per claus, és obligat l 'ús de calçat de seguretat (botes) 
homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentà ria MT-5, 
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-
80. 
Les característiques principals són:  

 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  

 Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre 
esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. 
Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 
03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 

3 GUANTS: 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, 
talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser 
de diferents materials, com ara:  

 cotó o punt: feines lleugeres 

 cuir: manipulació en general 

 làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

 lona: manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT -11, Resolució 
de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 
Per a feines en les quals pugui haver -hi el risc d'electrocució, cal fer 
servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT -
4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-
11-75. 

 
4 CINTURONS DE SEGURETAT: 
 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi peril l de caigudes eventuals, 
és preceptiu l 'ús de cinturons de seguretat homologats segons la 
Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 
08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
Les característiques principals són:  

 Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o 

quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per 

impedir la caiguda lliure.  



 

 
5 PROTECTORS AUDITIUS: 
 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un 
nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l 'ús de protectors 
auditius, que sempre seran d'ús individual.  
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-
75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

 

6  PROTECTORS DE LA VISTA:  
 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols 
o fum, esquitxades  de líquids i radiacions peril loses o enlluernades, 
hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.  
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats 
d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la 
DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, 
Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 

 
7 ROBA DE TREBALL: 
 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, 
preferiblement del t ipus granota, facil itada per l 'empresa en les 
condicions f ixades en el conveni col·lectiu provincial.  
La roba ha de ser de teixit l leuger i f lexible, ajustada al cos, sense 
elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.  
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat 
similars, se'ls entregarà roba impermeable.  
 

SISTEMES DE PROTECCIONS COL•LECTIVES (SPC) 

 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, 
que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de 
possible agressió i la persona o objecte a protegir.  

 
1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de 
tubs metàl·l ics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure 
ni tombar. 

 
2 BARANES: 
 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb peril l de caigudes de 
més de 2 metres. 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la 
retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 
90 cm, ll istó intermedi i entornpeu.  

 
3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT 
(ANCORATGES): 
 



 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin 
ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.  

 
4 ESCALES DE MÀ: 
 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antil l iscants. No es faran servir 
simultàniament per dues persones. La longitud depassarà  en 1 metre 
el punt superior de desembarcament.  
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior 
per tal d'evitar moviments.  
Tant la pujada com la baixada per l ’escala de mà es farà sempre de 
cara a l 'escala. 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 
1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:  
 

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat 
i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre 
serveis de prevenció.  

 
2 SERVEI MÈDIC: 
 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic 
d'empresa, propi o mancomunat.  
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui 
eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic 
prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals 
dels treballadors ja contractats.  

 
 
 

 
   A Vallfogona de Balaguer  a 21 de gener de 2021  
        
                 
                            L'Enginyer d’Edif icació - Arquitecte Tècnic Municipal   

                                                            JOSEP CASES I ROCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 IV.-FOTOS – PLÀNOLS.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
VISTES FRAGMENT CARRERÓ 
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