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 1.1. MEMÒRIA 
 
 
1.1.1. Agents 
 
 
Promotor:  IMPSOL Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial 

C/ 62, núm. 16 08040 Barcelona 
NIF P-08000258F 
 
Ajuntament de Cornellà del Llobregat 
 
ProCornellà 

 
 

Arquitectes  Marta Peris Eugenio 
NIF 43076151A 
Col·legiat COAC 37368-0 
 
José Manuel Toral  
NIF 39730031S 
Col·legiat COAC 43533-3 
 
peris-toral arquitectes scpp 
Sant Antoni Abat nº6, 2º1ª 08001Barcelona 
934438998, estudio@peristoral.com 
CIF J64439151   

 
 
 

Col·laboradors L3J Tècnics Associats S.L. 
Jaume Pastor Sánchez , enginyer d’instal·lacions 
Av/ Cornella 13-15, Local 5, 08050 
93496840, jaumepastor@eletresjota.com 
CIF B64183262 
 
AB PAISATGISTES AB 
Albert Bestard, Paisatgista 
Carrer Ortigosa 14-16, 1er 3a 
08003 Barcelona 
T 93 319 71 88  info@abpaisatgistes.cat 
 
GEOTÈCNICS  
Estudis topogràfics 

1.1.2. Antecedents 
 
L’àmbit total del Projecte és de 3.263,87 m2 i abasta l’entorn de l’antic cinema Pisa, limitat per les voreres 
del carrer Mossèn Andreu, l’Avinguda República Argentina i el carrer Ramoneda al terme municipal de 
Cornellà de Llobregat. Actualment, aquest àmbit limita amb el solar resultant de la recent demolició del 
cinema Pisa, on en un futur proper s’hi construiran 85 habitatges en règim de protecció oficial.  
 
Degut a la importància d’una peça com el cinema, fins i tot després de la seva demolició ens trobem un 
àmbit d’intervenció fortament marcat per aquest edifici, generant geometries no paral·leles al carrer, 
desnivells i seccions variables.  

 
 

· Límits 
La vorera sud, corresponent a l’Av. República Argentina, amb una amplada de 2m aproximadament en tot el 
seu traçat, varia aquesta dimensió a l’arribar a l’àmbit del projecte fins els 6 i 8m. Aquest vial és de gran 
importància dins el teixit urbà de Cornellà de Llobregat, ja que connecta la Ctra. D’Esplugues amb l’Av. de 
Sant Ildefons. És d’especial menció que l’entrada del cinema Pisa es feia per aquesta vorera mitjançant 
unes escales, traçat que encara avui podem reconèixer geomètricament.  

 
La vorera est, corresponent al carrer Mossèn Andreu, té una secció que va des dels 4,85 fins els 2,00m, 
veient-se reduïda significativament en l’extrem nord degut a un retranqueig de l’antic cinema Pisa.  
 
Limitant pel nord el nostre àmbit d’intervenció, el carrer Ribagorça, d’importància menor als dos mencionats 
anteriorment, té també una secció variable entre 6,70m i 13m. Tot i que enllaça amb el carrer  de 
Ramoneda i el carrer Mossèn Andreu, majoritàriament és una carrer emprat per l’estacionament de 
vehicles. 
 
El Passatge Ribagorça, límit oest de la intervenció, connecta el carrer Ribagorça amb l’Av. República 
Argentina. Es d’ús peatonal excepte en l’extrem proper al carrer Ribagorça, on s’utilitza també com a 
estacionament conformant una bossa d‘aparcament de vehicles. 
 
· El relleu.  
Existeix una diferencia de cota en el sentit nord-sud de l’àmbit de 2m, sent Avinguda Argentina l’extrem 
d’altura menor. Aquest diferència de cota repartida en tota la longitud del carrer Mossèn Andreu provoca un 
pendent mig del 2.5%. En el Passatge Ribagorça, aquest desnivell es resolt mitjançant uns esglaons. En 
sentit transversal la pendent es gairebé nul·la. 
  
· Pavimentació.  
Actualment l’àmbit d’intervenció disposa de diferents paviments entre els quals destaquen l’aglomerat 
asfàltic i les voreres de panot, formigó i rajola. En varies zones de l’àmbit trobem un deteriorament 
d’aquests paviments. Deduïm que per reparacions i per operacions de manteniment fetes al llarg del temps.  
 
· Enllumenat  
L’enllumenat de la zona és més aviat escàs. Al carrer Ribagorça hi ha quatre punts de llum de braç de 
150W CMH, a la vorera del carrer Mossèn Andreu dues lluminàries més de columna d’uns 9m 
aproximadament i de 100W CMH + 150W CMH.  La vorera de Av. de la República Argentina queda 
il·luminada per les tres lluminàries de l’altre banda del carrer d’uns 9m d’altura i de 3x51W Led.  
 
· Mobiliari urbà 
La zona actualment no disposa de bancs ni papereres, només senyals de trànsit, semàfors i pilones.  
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· Vegetació 
L’àmbit d’intervenció consta amb poca vegetació. Trobem només a la vorera est, corresponent al carrer 
Mossèn Andreu, cinc arbres alineats de dues espècies diferents, Prunus Cerasifera i Magnolia Grandiflora. I 
a la intersecció del carrer Ribagorça amb el carrer Ramoneda dos arbres Hibiscus Syriacus i poc crescuts.  
 
· Serveis existents  
Bona part dels subministres els trobem a les voreres sud i est, corresponents al carrer Mossèn Andreu i 
l’Avinguda República Argentina. Tot i que la majoria d’aquests serveis estan soterrats, també trobem en el 
carrer Mossèn Andreu pilars de fusta amb cablejat elèctric. Al carrer Ribagorça, tal i com indica la 
informació subministrada per Endesa, diferents línies d’electricitat de diferents tensions connecten amb el 
solar de l’antic cinema Pisa. 

 
 
1.1.3. Planejament i modificació del projecte d’urbanització del Pau 2 cinema Pisa. 
 
En data del 12 d’abril de 2010 el Conseller del Departament de Política Territorial i Urbanisme va aprovar 
definitivament la “Modificació puntual del Pla General Metropolità de 1976 de les Illes Bagaría-Alstom-Pisa”. 
Aquesta modificació abasta un seguit d’àmbits, entre els quals figura l’àmbit del cinema Pisa. La normativa 
establerta per aquest àmbit la delimita “el projecte d’urbanització del Pau 2 cinema Pisa” amb un import de 
565.266,10€ més IVA aprovat definitivament en sessió de 17 de maig de 2013 per l’Ajuntament de Cornellà 
del Llobregat. 
 
Ara es vol realitzar una modificació del projecte per raons d’interès públic, i per tal d’adaptar-lo a les actuals 
necessitats del municipi i de l’entorn. A més, algunes de les modificacions introduïdes responen a la 
necessitat de l’Ajuntament d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, aplicant tota la diligència 
requerida d’acord amb la bona pràctica professional en l’elaboració del projecte. Les millores més rellevants 
són: 

(a) el canvi d’enllumenat d’halogenurs metàl·lics a LED. 

(b)  la introducció del reg per telegestió,  

(c) l’eliminació de l’estació transformadora existent al carrer Ribagorça, la qual s’ubicarà dins del futur 
edifici, dits treballs es realitzaran un cop estigui l’Edifici en condicions per la ubicació de la nova ET.  

(d) Incorporació de Jocs infantils 

(e) Adaptació a la nova normativa d’accessibilitat amb l’entorn. 

(f) Millora dels paviments per accés de serveis de prevenció (bombers / protecció civil..) 

Els documents de planejament vigent que s’han consultat per tramitar el present projecte són els següents: 
 

- PGM (Pla General Metropolità) 
- Modificació puntual del Pla General Metropolità de 1976 de les Illes Bagaría i Alstom (PA3-Alstom i 
part de la PA1-Bagaría de la carretera d’Esplugues). Aprovació definitiva 12/04/21010. 
- Modificació puntual del Pla General Metropolità de 1976 a l’àmbit discontinu format pel bloc de 
l’antic cinema Pisa i el bloc B2 de Millàs. Aprovació definitiva 03/10/2012. 
- Pla de millora urbana de regulació volumètrica de la zona 18d-7b cinema Pisa. 

 
La solució de projecte és coherent en tot moment amb el planejament vigent. 
 
 

1.1.4. Objecte 
 

L’objecte del present document es la definició de les obres previstes per tal de dur a terme la reurbanització 
de l’entorn de l’antic cinema Pisa. 

 
Després de l’anàlisi de l’àmbit d’intervenció, s’identifica una fragmentació actual de l’espai agreujat pel 
diferent ús de materials de pavimentació i un desnivell topogràfic de dos metres entre el carrer de la 
Ribagorça i l’Av. de la República Argentina. El fet que l’edifici antic fos un cinema i que no necessités 
obertures en façana, no feia necessària la interacció entre l’espai urbà i l’edifici més enllà de l’entrada 
principal. Per tant, una de les principals intencions del projecte és donar unitat al voltant del futur edifici 
d’habitatges, per donar més caràcter a espais urbans que actualment són usats com a zones de pas i 
d’estacionament de vehicles. 
 
Es proposa modificar el traçat del carrer mitjançant una sèrie de dunes amb un lleugera topografia que 
permetin resoldre el desnivell existent amb una única pendent continua, garantint un recorregut accessible 
entre el carrer Ribagorça i Av. de la República Argentina al mateix temps que es crea un recorregut sinuós 
entre vegetació.  
 
La situació estratègica de les dunes permet també solucionar topogràficament el desnivell actual entre els 
diferents comerços existents del passatge, garantint en tot moment l’accés a aquests.  
 
Es proposen doncs un seguit d’escocells i dues dunes, una vegetal i una de cautxú destinada a zona de 
jocs per a nens petits,  que ajudaran a donar una continuïtat espacial de l’àmbit a la vegada que oferiran 
espais verds d’estada. Un tendal format per 4 tubulars troncocònics i una membrana permetran generar 
ombra en l’àmbit de la zona de jocs infantils. 

 
Al carrer Ribagorça, es proposa eliminar l’estacionament de vehicles i convertir-lo en un vial de prioritat per 
a vianants. Això, tot i no negar la circulació de vehicles o de càrrega i descàrrega de mercaderies, generarà 
un espai més amable pels veïns alhora que reduirà el soroll. Per tal de fer possible la recollida d’aigües a 
una distància prudencial de l’edifici i que la secció transversal sigui en tot moment de pendent màxim 2%, 
es proposarà un traçat del carrer amb un desnivell de 15cm separant la vorera de la circulació de vehicles, i 
acabant en els extrems a cota de carrer per permetre la continuïtat dels carrers Mossèn Andreu i carrer de 
la Ramoneda. En aquest carrer, també es plantarà una línia continua d’arbres que, vista des de l’espai 
generat al passatge Ribagorça, crearà un nou teló de fons vegetal. 
 
La resta d’intervenció busca donar continuïtat amb la secció dels carrers existents. Es per això que es 
pavimentarà amb el panot ratllat que es pot trobar a molts carrers del municipi. Aquest paviment amb la 
seva textura uniforme ajudarà a conformar aquest espai amb els criteris d’unitat prèviament remarcats. 
 
En termes lumínics s’aposta per il·luminar aquests espais a partir de columnes troncocòniques de 5 i 6m 
d’alçada A la vorera del carrer Mossèn Andreu es conservaran els punts de llum actuals.  
 
El projecte inclou, d’acord amb el que exigeix la legislació vigent, els documents: Memòria, Plànols, Plec de 
Condicions i Pressupost, necessaris per a definir detalladament les obres que han d’efectuar-se i la forma 
de realitzar-les, assegurant-ne la normalització dels materials a emprar en les diferents unitats d’obra a 
executar amb la finalitat d’aconseguir els resultats òptims i conjugar els punts de vista tècnic i econòmic, 
tant en la fase de construcció com en la seva conservació i explotació. 
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1.1.5. Descripció de la solució adoptada 
 
1.1.5.1. Desmuntatges i enderrocs 
Per tal de realitzar les obres definides al present Projecte s’han de fer els següents enderrocs i 
desmuntatges. 

• Enderroc i transport a abocador de la  vorada, rigola i tots aquells elements que conformin l’actual 
vorera del carrer Mossèn Andreu i de l’Avinguda República Argentina.  

• Enderroc i transport a abocador del paviment existent, panot, rajola i formigó. 
• Desmuntatge i posterior muntatge de les senyals de tràfic, semàfors i pilones presents actualment 

en la vorera sud-est. 
• Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal o abocador de les tapes de clavegueram de l’actual 

xarxa de clavegueram. 
• Enderroc i transport a abocador dels murets i escales existents que salven el desnivell del passatge 

Ribagorça. 
• Enderroc i transport a abocador dels arbres existents dins l’àmbit d’intervenció.  
• Enderroc i transport a abocador de les pilones situades al carrer i passatge Ribagorça. 
• Enderroc i transport a abocador del ferm que necessàriament s’ha d’excavar en previsió de la 

plantació del nou arbrat i vegetació. 
• Enderroc i transport a l’abocador de la pèrgola del bar “Nuevo encuentro musical” al Passatge 

Ribagorça  
• Trasplantament a viver dels cinc arbres situats al carrer Mossèn Andreu i els dos arbres situats al 

carrer Ramoneda (2u de Cercis Canadensis, 3u de Magnolia Grandiflora i 2u d’Hibiscus Syriacus). 
 
1.1.5.2. Ferms i Paviments 
 
1.1.5.3.1. Panot ratllat per a vianants (4cm) – 1.522,52m2 
 

- 15cm   Sub-base de TOT-U artificial 98% P.M. 
- 15cm Base de formigó HM-20/P/20/I 
- 3cm Morter de ciment M10 col·locat a l’estesa 
- 4cm Panot Ratllat de 20x20cm i e=4cm.  

 
1.1.5.3.2. Panot ratllat per a tràfic rodat (8cm) – 1.339,57m2 
 

- 25cm Sub-base de TOT-U artificial 98% P.M. 
- 20cm Base de formigó HM-20/P/20/I 
- 3cm Morter de ciment M15 pastat en obra. 
- 8cm Panot Ratllat de 20x20cm i e=8cm. 
 

1.1.5.3.3. Paviment de formigó amb colorant (color a decidir per la D.F.) – 133,62m2 
 

- 16cm   Formigó amb colorant a definir per la D.F. 
 

1.1.5.3.4. Paviment d’asfalt per al rodament de vehicles – 51,33m2 
 

- 20cm   Sub-base de TOT-U artificial 98% P.M. 
- 22cm Base de Formigó HM-20/P/20/I 
- 7cm Capa Base AC22 base tipus G B60/70 
- 5cm Capa Rodadura de mescla bituminosa en calent AC16 bin S B60/70  

 
 

1.1.5.3. Vorades i rigoles 
Vorada de formigó mecanitzada T2 de 15x25x100cm. Es col·locarà al llarg de totes les voreres afectades 
dels carrers Ribagorça, Mossèn Andreu i l’Avinguda República Argentina. En el desnivell del carrer 
Ribagorça s’utilitzarà una vorada de granit de 20x25x100cm.  
La rigola serà de 20x20x8cm. 
 
1.1.5.4. Guals i encaminadors 

- Es conservarà la ubicació dels guals dels actuals passos de vianants i es substituiran per noves peces de 
formigó prefabricat de 60x40cm amb capçals rectes.  
- Pel que fa a la vorera del carrer Mossèn Andreu, es projectarà un nou gual de vehicles responent al futur 
bloc d’habitatges HPO, format amb peces de formigó prefabricat de 42x60cm amb capçals rectes de 
40x42cm.  
- Al carrer Ribagorça en la connexió amb el carrer Mossèn Andreu i el carrer Ramoneda es reubicaran els 
actuals guals de cotxes per tal de concordar amb la proposta i es substituiran per noves peces de formigó 
de 60x42cm amb capçals rectes de 40x42cm.  
- El gual de vianants de la vorera sud-est actualment esta fet amb el mateix paviment de la vorera, es a dir 
no esta fet amb peces prefabricades de formigó. Es proposa utilitzar el mateix recurs i fer-lo també amb 
peces de panot.  
 
S’executaran encaminadors en sentit perpendicular als passos de vianants per tal de complir amb 
accessibilitat. 
 
1.1.5.5. Drenatge 
- Es mantindrà la instal·lació de clavegueram existent en la majoria de la intervenció. En el carrer Ribagorça 
però, mitjançant una vorada de 15cm d’altura i la disposició d’embornals a 1,65cm del futur bloc 
d’habitatges permetrà canviar la pendent natural del carrer, evitant d’aquesta manera recollir les aigües al 
límit amb el nou edifici. Aquests embornals aniran connectats al col·lector del carrer Mossèn Andreu per la 
banda nord-est.  
- D’altra banda per recollir les aigües del Passatge Ribagorça es col·locaran arquetes tant al costat de la 
duna de vegetació com al de la duna de Jocs infantils connectant al col·lector del carrer Mossèn Andreu per 
la banda sud-est.  
- Finalment per recollir les aigües de la vorera del l’Av. República Argentina es disposarà una arqueta en el 
límit d’aquesta que connectarà també al col·lector del carrer Mossèn Andreu per la banda sud-est.  
 
Es disposaran els embornals sifònics SF570 de Benito Urban o equivalent.  
 
1.1.5.6. Mobiliari 
Les actuacions de mobiliari urbà consisteix en: 
 
Papereres circulars (3ut) 
S’equipara l’àmbit d’actuació amb tres papereres circulars abatibles tipus PA600M de Benito Urban o 
equivalent de diàmetre 37,5cm i 60 litres de capacitat, de color gris.  Estructura de tub diàmetre 40mm amb 
base d’ancoratge i pletines rectangulars amb dos forats de diàmetre 12mm per la seva fixació al terra 
mitjançant 4 perns d’expansió M8. 
Aquestes es col·locaran estratègicament als encreuaments per tal de tenir la major visibilitat i un 
funcionament òptim. 
 
Escocells  
Tant els escocells com el límit de les dunes es plantegen amb una xapa d’acer galvanitzat de 200mm 
d’altura i diàmetres 140, 200 i 700cm. Aquestes xapes tindran un gruix de e=10mm i aniran ancorades amb 
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un dau de formigó. En el plànol de Planta paviments 15.1 estan marcats tots els perfils de xapa d’acer 
galvanitzat que es disposaran.  
  
 1.1.5.7. Jardineria i Reg 
El projecte defineix l’enjardinament i la xarxa de reg de 2 grans parterres, una duna i un escocell de grans 
dimensions situats al llarg del passatge Ribagorça, delimitats per una xapa d’acer inoxidable, on s’hi planten 
diferents espècies d’arbres i d’arbustives.  
 
Referent a la xarxa de reg, en el municipi hi ha instal·lada una xarxa de programació de la marca Samcla. 
Amb la nova disposició de sectors de reg s’instal·laran programadors de 1 i 2sectors. Es disposarà una 
electrovàlvula màster amb un programador d’un sector que es programarà amb el rang horari de reg de 
totes les zones, i així es podran evitar pèrdues d’aigua de la instal·lació. 
Tots els solenoides seran a 9v i estaran governats mitjançant programadors Samcla. Aquests programadors 
hauran de fixar-se en una de les parets dels pericons de reg amb un visos i les seves connexions 
elèctriques s’hauran de fer-se amb connectors estancs. 
 
La superfície de la duna és de 84,20m2 i la de l’escocell de 38,16m2.  
 
Les especies herbàcies i arbustives a plantar són les següents: 

Duna: 
- Pennisetum Alopecuroides “Hamelm”  23,86m2 
- Salvia Chamaedryoides    20,13m2 
- Dietes Grandiflora     22,97m2 
- Verbena Bonariense     16,95m2 
Escocell: 
-  Salvia x Jamensis     37,40m2 

 
 
I les especies arbòries a plantar són: 

- Jacaranda Mimosifolia   1ut 
- Acer x fremanii     2ut 
- Tipuana Tipu     5ut 
- Kolereuteria Paniculata    8ut 

 
*Totes les espècies tindran inclòs un any de manteniment.  
** En els escocells es posarà una làmina Reroot de Greenlaef. 
 
1.1.5.8. Enllumenat 
El present projecte contempla la instal·lació d’enllumenat públic en l’àmbit de projecte. En l’annex 
d’enllumenat públic es detallen els càlculs i les característiques de la instal·lació. 
 
Per realitzar els càlculs lumínics s’ha tingut en compte el Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental  de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Real Decret 1890/2008 del 14 de novembre per el 
que s’apropa el Reglament d’eficiència energètica en les seves instal·lacions d’enllumenat exterior i les 
seves Instruccions tècniques complementaries. 
 

Totes les làmpades seran de màxim rendiment, LED, mantenint els criteris de material i tipus d’instal·lació 
que els serveis tècnics de l’ajuntament està utilitzant a la resta de les seves instal·lacions. 
 
Per a la il·luminació de les diferents zones s’han seguit uns criteris de materials i tipus d’instal·lació que els 
serveis tècnics de l’ajuntament han aprovat: 
 
Es proposen fanals formats per les columnes troncocòniques d’acer galvanitzat d’alçades 5 i 6m, amb un o 
dos projectors segons s’indica en els plànols de documentació gràfica. Projectors tipus SHOT LED de 
Lamp.  
 
 
1.1.6. Justificació de la solució 
 
1.1.6.1. Desmuntatges i enderrocs 
Pel que fa als paviments dins de l’àmbit d’intervenció seran tots enderrocats i posats de nou. S’han 
mantingut els punts de registre dins de l’àmbit d’actuació, que seran protegits durant l’execució de l’obra per 
tal de ser aprofitats i evitar duplicitats de serveis. D’altra banda, s’han vist afectades les senyals de tràfic de 
les voreres sud i est, que sent desmuntades per permetre l’execució de l’obra es tornaran a col·locar un cop 
executat el paviment. Seran també desmuntades les faroles situades al carrer Mossèn Andreu per tal de 
reaprofitar-les. Les pilones situades al carrer i passatge Ribagorça seran enderrocades i les situades a la 
cruïlla entre el carrer Mossèn Andreu i l’Av. República Argentina seran desmuntades i recol·locades.  
 

1.1.6.2. Ferms i Paviments 

Els materials de pavimentació escollits pretenen resoldre els diferents usos de manera funcional, buscant 
homogeneïtat i vincles cromàtics amb els materials i colors existents en l’entorn immediat així com en el nou 
edifici d’habitatges. 
 
1.1.6.2.1. Panot ratllat per a vianants 

S’ha escollit aquest paviment per a les voreres per tal de donar continuïtat als carrers i a la seva 
pavimentació existent. Aquest material, degut al seu escàs manteniment i a la seva fàcil reposició serà 
l’encarregat d’assumir l’enllumenat, els guals i les tapes dels pous de registre de clavegueram. La seva 
dimensió serà de 20x20x4cm. Aquest tipus de paviment també serà posat a l’interior del pati del nou bloc 
d’habitatges que substituirà l’antic cinema Pisa, desdibuixant així els límits i permeten una interacció entre 
espai públic i espai comunitari. 

 
1.1.6.2.2. Panot ratllat per a tràfic rodat 

Per tal de seguir amb la lògica del punt anterior i de no trencar amb la continuïtat material, per a aquells 
trams de vorera que sol·licitin una càrrega superior degut al tràfic rodat, s’ha optat per un panot de  més 
gruix i per tant de més resistència de 20x20x8cm. Amb aquesta operació, tot i tractar-se d’una peça de 
diferent gruix, a simple vista no es veurà cap diferència amb la resta de vorera. S’utilitzarà en les zones en 
que sigui necessari el pas dels bombers així com la possible càrrega i descarrega que es pugui efectuar al 
carrer i passatge Ribagorça provinent del futur comerç de planta baixa dels habitatges.  
 
1.1.5.3.3. Paviment de formigó amb colorant  

En la futura zona de jocs es proposa un paviment amb colorant, color RAL a decidir per la D.F. 
 
1.1.6.2.4. Paviment d’asfalt per al rodament de vehicles 

Es reposarà la zona de paviment d’asfalt actual que quedi afectada per la intervenció. 
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1.1.6.3. Vorades 
Per tal d’afectar al mínim la calçada fora de l’àmbit d’actuació, es farà un tall de disc a la distància mínima 
que permeti reemplaçar la vorada existent per una nova de major secció que ofereixi major resistència i 
durabilitat. 
 
1.1.6.4. Guals i encaminadors 
Pel que fa als actuals guals per a vehicles del carrer Ribagorça seran desplaçats per tal d’alinear-se al nou 
traçat i apareixerà un nou gual de vehicles per tal de permetre l’entrada de cotxes al pàrquing del nou bloc 
d’habitatges.  
D’altra banda els dos guals actuals de vianants seran col·locats de nou conservant les mateixes 
dimensiones i en la mateixa situació per tal de permetre la continuïtat del flux actual de persones amb els 
corresponents encaminadors en sentit perpendicular als passos de vianants per tal de complir amb 
accessibilitat. 
 
1.1.6.5. Drenatge i clavegueram 
El clavegueram de la proposta anirà connectat al futur col·lector del carrer Av. República Argentina. 
 
1.1.6.6. Mobiliari 
Es considera necessària la col·locació de mobiliari urbà com papereres fins ara inexistents en l’estat actual 
de l’àmbit d’intervenció. Amb aquesta senzilla operació es vol arribar a millorar tan el manteniment com l’ús 
de l’espai al mateix temps que l’espai urbà passa a ser una zona d’estada.  
 
Pel que fa als escocells, s’utilitzarà xapa d’acer galvanitzat e=10mm com a límit dels escocells i dunes que 
per la seva materialitat quedaran integrats dins la proposta d’intervenció. Aquestes xapes tindran esperes 
per a la fixació cada 50cm i aniran subjectades a daus de formigó. Els escocells tindran unes dimensions de 
diàmetres 140, 200 i 700cm.  
 
1.1.6.7. Jardineria i Reg 

Es proposa la plantació d’arbres i arbustives per tal d’enriquir l’espai, generant ombres i actuant com a taló 
de fons d’un entorn molt divers i poc homogeni. S’introduirà el reg per telegestió. 
 

1.1.6.8. Enllumenat 
Es proposa una il·luminació a partir de columnes que permetin crear una continuïtat visual. Al carrer 
Ribagorça es proposen 7 fanals en filera que marquen i donen força a la traça del carrer mentre que els 
fanals situats al passatge Ribagorça es disposen alternats en el recorregut per il·luminar els diferents àmbits 
d’aquest.  
 
1.1.7. Topografia 
El Projecte s'ha desenvolupat considerant el suport topogràfic realitzat per GEOTÈCNICS Estudis 
topogràfics. 
 
1.1.8. Serveis existents i reposició dels serveis afectats. Noves instal·lacions de serveis 
El present projecte contempla l’afectació a les xarxes d’algunes companyies de serveis. En l’annex Serveis 
existents i serveis afectats es detallen les característiques de les actuacions i afectacions a companyies de 
serveis. 
 
 
 

Companyies: 
 
§ ENDESA S.A. 

Es preveu el trasllat definitiu de l’ET actual al nou edifici..  
 

§ AIGUES DE BARCELONA 
Aquesta xarxa no es veurà afectada per la intervenció.  
 

§ GAS NATURAL 
Aquesta xarxa no es veurà afectada per la intervenció.  
 

§ Telecomunicacions TELEFÒNICA S.A. 
Es preveu el soterrament d’una línia telefònica del carrer Mossèn Andreu.  
 

§ Telecomunicacions ONO 
Aquesta xarxa no es veurà afectada per ser fora de l’àmbit 

 
§ Clavegueram AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL LLOBREGAT 

Es preveu el desenvolupament de canalitzacions per recollir les aigües tant del carrer Ribagorça 
com del passatge Ribagorça i del carrer de República Argentina connectant amb el col·lector 
existent.  
 

§ Reg AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL LLOBREGAT 
Es preveu el desenvolupament de canalitzacions pel reg de les dues àrees d’arbustives que es 
connectaran a la xarxa actual. 
 

§ Enllumenat públic AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL LLOBREGAT 
Es preveu el desenvolupament d’una línia d’abatiment per el nou enllumenat de la vorera. 

 
1.1.9. Protecció contra incendis.  
Es considera suficient l’hidrant situat a l’Av. República Argentina ja que aquest abasta en una distància 

màxima de 100m tot l’àmbit d’intervenció. 

 
1.1.10. Control de qualitat 
A l’Annex “Pla de control de qualitat” del present projecte s’ha realitzat un pla de control de qualitat per a les 
unitats corresponents al present projecte. 
 
El total de l’import del control de qualitat és inferior al 1,5% del Pressupost del projecte, fet que tal i com 
s’indica en el Plec de Prescripcions, anirà a càrrec del contractista.  
 
1.1.11. Seguretat i salut  
En compliment de l’art.233 del Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE del 26 de febrer de 2014, en el 
present projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut.  
 
Veure annex Estudi de Seguretat i salut. 
 
 



 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 2 CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ  DE LLOBREGAT 
 

MEMÒRIA 7 de 9 

1.1.12. Aspectes ambientals 
A l’hora de redactar el present document s’han tingut en compte una sèrie de consideracions ambientals 
que queden detallats en l’annex d’Aspectes ambientals i que a grans trets fan referència a aspectes de 
disseny i execució en obra tals com la hidrologia, sòl i subsòl, atmosfera, materials, residus, energia, 
població i paisatge. 
 
1.1.13. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 
A l’annex  “Gestió de residus” del present projecte s’ha redactat un estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició que satisfà tots els requisits previstos pel Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer (BOE 
de 13 de febrer), pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 
 
1.1.14. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
El disseny del projecte de reurbanització de l’àmbit del PP Pisa a Cornellà del Llobregat, contempla la 
supressió de les barreres arquitectòniques d’urbanització segons el codi d’accessibilitat de Catalunya 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, d’aprovació del codi d’Accessibilitat. 
Departament de Benestar Social (DOGC núm. 2043, 28/04/1995) (C.E. –DOGC núm. 2152, 10/01/1996). 
Així com també l’Ordre VIV/561/2010, de l’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats. 
 
1.1.15. Pla d’obra i termini d’execució  
Per l’execució de modificació del projecte d’urbanització per a l’àmbit del PP Pisa, a Cornellà del Llobregat, 
es preveu un termini d’execució de 6 mesos. 
Veure quadre justificatiu a annex Pla d’obres. 
 
1.1.16. Termini de garantia 
D’acord amb el que està establert al Plec de Clàusules Administratives Generals, el termini de garantia de 
les obres és d’un any. 
 
1.1.17. Justificació de preus 
Per a la valoració de les obres s’ha realitzat una justificació de preus recollint els preus bàsics de mà d’obra, 
materials i maquinaria de la zona i aplicant rendiments promitjos d’obres similars. La justificació de preus 
s’ha realitzat seguint la metòdica establerta a l’art 130 del RGLCAP i als articles 27 i 28 del ROAS. 
 
A l’annex “Justificació de Preus”, figura una relació dels preus considerats així com de les partides alçades 
emprades per a la valoració de les obres que queden en el projecte menys definides. 
 
1.1.18. Partides alçades 
Les partides alçades a justificar són: 
 

Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de 
Seguretat i Salut XPAJ00SS 

 
Les partides alçades a justificar s'efectuaran d'acord amb el present Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de preus, afectats pel coeficient 
d'adjudicació.  
 

1.1.19. Revisió de preus 
En compliment del Reial Decret 9/2017 del 8 de novembre (títol 3 capítol II) de contractes de les 
administracions públiques i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a 
dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
 
1.1.20. Pressupost 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el quadre de preus als amidaments resultants, en resulta el 
següent pressupost: 
 
Pressupost d’execució material (PEM) 364.906,02 € 
13% Despeses generals (DG) 47.437,78 € 

6% Benefici industrial (BI)  21.894,36 € 

Subtotal 434.238,16 € 

21% IVA  91.190,01 € 

Pressupost per Contracte PEC 525.428,17 € 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de: 
CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS. 
 
1.1.21. Classificació del contractista 
En compliment al Reial Decret 9/2017 del 8 de novembre, es proposa a continuació la classificació que ha 
de ser exigida als Contractistes per presentar-se a la licitació de l’execució d’aquestes obres. D’acord amb 
l’article 65.1 del RDL 773/2015, per a contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes 
d’obres el valor estimat sigui igual o superior a 500.000 euros, serà requisit indispensable que l’empresari 
es trobi degudament classificat. Quan és menor als 500.000 euros, només es presenta la classificació a 
mode informatiu, a efectes de possibilitar la justificació de solvència.  
 
Grup: G; subgrup: 6 i Categoria: 3 
A l’annex “Classificació del contractista”, figura el procediment per determinar Grup, subgrup i categoria.  
 
1.1.22. Codi CPV 
Segons Reial Decret 9/2017, del 8 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic,	aquest projecte té el següent codi CPV: 
 
- Obres vials codi CPV 45233140-2 
 
1.1.23. Tipus d’obra 
El tipus d’obra es classifica segons art. 132  Reial Decret 9/2017, del 8 de novembre i l’article 12.3 del 
decret 179/1995 de 13 de juny – ROAS en el grup a) Obres de primer establiment, reforma o gran 
reparació. 
 
L’execució de l’obra es portarà a terme en un únic lot de contractació ja que s’aconsella establir tan sols un 
procés d’execució de l’obra. Per la configuració de la proposta es considera imprescindible desenvolupar-la 
en tota la seva totalitat durant la mateixa fase de contractació per tal de no perdre el concepte de continuïtat 
de la proposta tenint en compte que la zona de dunes verdes proposada connecta, a través d’una pendent 
contínua, amb l’actual passatge Ribagorça abastant així tot l’àmbit d’intervenció.  
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En el pla d’obra es plantegen dos fases però que formen part del mateix lot de contractació, per tal de 
garantir en tot moment el pas dels vianants durant el llarg període d’execució de les obres.  

1.1.24. Declaració d’obra completa 
Les obres contemplades en el present projecte “Modificació del projecte d’urbanització del Pau 2 Cinema 
Pisa” es declaren com a obra completa i per tant hauran de reunir els requisits exigits al Reial Decret 
9/2017, del 8 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
concretament amb l’establert en el seu article 127 en el relatiu a que els projectes ha de referir-se 
necessàriament a obres completes, susceptibles en ser lliurades per a l’ús general, han de contenir els 
elements necessaris per a la utilització correcta de l’obra, incloses les instal·lacions.  
 
1.1.25. Documents de que consta aquest projecte 
1.1. MEMÒRIA 
 1.1.01 Agents 

 1.1.02 Antecedents 

 1.1.03 Planejament 

 1.1.04 Objecte 

 1.1.05 Descripció de la solució adoptada 

 1.1.06 Justificació de la solució 

 1.1.07 Topografia 

 1.1.08 Serveis existents i reposició dels serveis afectats. Noves instal·lacions de serveis 

 1.1.09 Control de qualitat 

 1.1.10 Seguretat i salut 

 1.1.11 Aspectes ambientals 

 1.1.12 Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

 1.1.13 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

 1.1.14 Pla d’obra i termini d’execució 

 1.1.15 Termini de garantia 

 1.1.16 Justificació de preus 

 1.1.17 Partides alçades 

 1.1.18 Revisió de preus 

 1.1.19 Pressupost 

 1.1.20 Classificació del contractista 

 1.1.21 
1.1.22 

Codi CPV 
Tipus d’obra 

 1.1.23 Declaració d’obra completa 

 1.1.24 Documents de que consta aquest projecte 

 1.1.25 Equip redactor del projecte 
 
1.2. ANNEXOS 
 1.2.00 Reportatge Fotogràfic 

 1.2.01 Planejament 

 1.2.02 Topografia 

 1.2.03 Ferms i paviments 

 1.2.04 Enllumenat públic 

 1.2.05 
1.2.06 

Xarxa de reg 
Sanejament 

 1.2.07 Plantacions 

 1.2.08 Serveis existents 

 1.2.09 Pla de control de qualitat 

 1.2.10 Estudi de seguretat i salut 

 1.2.11 Aspectes ambientals 

 1.2.12 Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

 1.2.13 Accessibilitat 

 1.2.14 
1.2.15 

Pla d’obres 
Justificació de preus 

 1.2.16 Pressupost per al coneixement de l’Administració 

   

2. PLÀNOLS 
 

3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
4. 

 
PRESSUPOST 

 4.1 Amidaments 

4.2 Quadre de preus 1 

4.3 Quadre de preus 2 

4.2 Pressupost 
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1.1.26. Equip redactor del projecte 

El present Projecte executiu ha estat redactat per: 

Promotor: IMPSOL Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió 
Patrimonial 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

Ajuntament de Cornellà del Llobregat 

ProCornellà 

Director de Projecte: peris+toral.arquitectes

Equip redactor: Marta Peris 
José Manuel Toral 
Jaume Pastor,  Enginyer Tècnic d’Instal·lacions 
Albert Bestard,  Enginyer Tècnic Agrícola 

Barcelona, Novembre de 2019 

Signatura: 

 José Manuel Toral 

peris+toral.arquitectes
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
A continuació s’adjunten un seguit de fotografies de l’estat actual de l’àmbit d’intervenció i el seu entorn més immediat.  
 
 
 
 
 
 
Vista 1  
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista 2           Vista 3 
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Vista 4           Vista 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista 6             Vista 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Vista 8  
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Vista 9               Vista 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Vista 11              Vista 12 
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INTRODUCCIÓ 
 
El present projecte defineix les obres de reurbanització de l’entorn de l’antic cinema Pisa,  al terme 
municipal de Cornellà del Llobregat 
 
El projecte té per objecte la remodelació o renovació d’un espai urbà ja existent, tot i que es troba en un 
estat molt deteriorat. El present projecte intenta a través de la nova pavimentació donar unitat a un espai 
actualment infrautilitzat. Els materials escollits per aquesta vorera son de gran durabilitat i fàcil 
manteniment. Com a canvi significatiu es preveu eliminar l’estacionament de vehicles al carrer Ribagorça i 
reduir significativament el tràfic rodat. L’elecció dels materials s’ha fet tenint en compte els materials 
existents a les voreres de l’entorn immediat, per tal de donar continuïtat a l’actuació i estendre els seus 
límits cap a la ciutat. 
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DELS PAVIMENTS 
 
1.1.5.3.1. Panot ratllat per a vianants (4cm) 
 

- 15cm Sub-base de TOT-U artificial 98% P.M. 
- 15cm Base de Formigó en massa HM-20/P/20/I 
- 3cm Morter de ciment M10 col·locat a l’estesa 
- 4cm Panot Ratllat de 20x20x4cm, rejuntat amb sorra fina 

 
1.1.5.3.2. Panot ratllat per a tràfic rodat (8cm) 
 

- 25cm Sub-base de TOT-U artificial 98% P.M. 
- 20cm Base de Formigó en massa HM-20/P/20/I 
- 3cm Morter de ciment M10 col·locat a l’estesa 
- 8cm Panot Ratllat de 20x20x8cm, rejuntat amb sorra fina 
 

1.1.5.3.3. Paviment de panot indicador direccional(zona vianants) 
 

- 15cm Sub-base de TOT-U artificial 98% P.M. 
- 15cm Base de Formigó en massa HM-20/P/20/I 
- 3cm Morter de ciment M10 col·locat a l’estesa 
- 4cm Panot indicador direccional de 20x20x4cm, rejuntat amb sorra fina 

 
1.1.5.3.4. Paviment de formigó amb colorant 
 

- 16cm Paviment de formigó amb colorant 
 
1.1.5.3.5. Paviment d’asfalt per al rodament de vehicles 
 

- 7cm Capa intermitja de mescla bituminosa en calent AC16 bin S B60/70  
- 8cm Capa Base AC22 bse tipus G B60/70 
- 22cm Base de Formigó HM-20 
- 20cm  Sub-base de TOT-U artificial 98% P.M. 

 
1.1.5.3.6. Parterre per a plantació d’arbustives 
 

- 7cm Encoixinat mulching 
- 50cm Terra vegetal de jardineria de categoria alta segons NTG 07A  

- 20cm  Terra sorrenca 
- 20cm Graves de drenatge 

 
 
COL·LOCACIÓ 
 
Per a garantir la durabilitat de la vorada i la rigola, és essencial una bona col·locació de la peça. La forma 
correcta d’execució és: 
 

ü Col·locació del formigó de la vorada i/o rigola. 
 
ü Col·locació de la pròpia vorada i/o rigola.  

 
Per a garantir la durabilitat dels paviments amb peces de llamborda, és essencial una bona col·locació de la 
peça. Les normes de bona pràctica de col·locació són: 
 

ü Utilització com a base morter de ciment tipus M15, de resistència a la compressió 15N/mm2 i gruix 
3cm.  

 
ü Rejuntat de les peces pastant el morter amb aigua (no en sec). 

 
ü Esperar un mínim d’una setmana, abans de l’obertura al trànsit. 

 
ü Com haurà de suportar el trànsit rodat, es rejuntarà amb morter M-15.  

 
 
Per una altra banda, es preveu la utilització de la màquina “Berta” o Roseta, per a netejar els paviments 
després de la seva utilització, alhora que retira l’excés de morter del rejuntat i confina o apreta el rejuntat de 
les peces. 
 

MAQUINA BERTA o ROSETA 
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CRITERIS DE DIMENSIONAMENT DEL FERM 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El present projecte ha pres com a criteris de dimensionament els establerts per l’INCASOL (Institut Català 
del Sòl).  
 
La instrucció SECCIONES ESTRUCTURALES DE FIRMES URBANOS EN SECTORES DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany és la norma que l’INCASOL fa servir als seus 
projectes. Aquesta instrucció és un refós de les diferents normes. 
 
Els procediments que es segueixen per a obtenir els espessors que es recomanen per a les diferents 
seccions estructurals de ferms urbans, és totalment empíric. En aquest sentit, no solament es recull l’anàlisi 
del comportament dels diferents paviments de sectors de sòl urbanitzable construïts pels autors en els 
darrers anys, sinó que es basa també en l’experiència més dilatada de ferms de carreteres i, sobretot, en la 
comparació entre els diferents ferms urbans i les seccions equivalents de carreteres (que ja han estat 
comprovades suficientment).   
 
Seguint aquest criteri, la norma desenvolupada per l’Incasòl pel dimensionament de les diferents seccions 
estructurals analitza, entre d’altres, les seccions estructurals de les instruccions o normatives següents: 
 

• Instrucción de Carreteras. Norma 6.1.I.C; Firmes flexibles. MOPU (1.975). 
• Instrucción de Carreteras. Norma 6.2.I.C; Firmes rígidos. MOPU (1.975). 
• Instrucción sobre secciones de firmes de Autovías. MOPU (1.986). 
• Chaussées neuves à faible trafic; Manuel de conception; LCPC, SETRA. 
• Pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad de tráfico. IECA. 
• Manual de pavimentos de adoquines de hormigón. IECA. 
• A guide to the structural design of pavements for new roads. Road Note 29. 

 
La norma establerta per l’INCASOL està indicada per a urbanitzacions de nova creació i per a 
urbanitzacions ja consolidades de casc antic que es volen repavimentar. En aquest últim cas, el sistema de 
càlcul estructural varia sensiblement. 
 
CÀLCUL DE PAVIMENTS 

 
El disseny de seccions estructurals de ferms parteix del coneixement del tipus de terreny existent i de la 
intensitat de trànsit que haurà de suportar. En funció d’aquests dos paràmetres i del material que es vol fer 
servir com a paviment, es tria la solució de paviment a la taula de seccions tipus que ens indica els paquets 
mínims que ha de tenir la secció estructural del ferm. 
 

TIPUS DE TERRENY EXISTENT (ESPLANADA) 
 
L’esplanada és la base del terreny natural sobre la qual col·locarem els diferents paquets que formen la 
secció estructural. En funció de la seva capacitat portant pot ser (de menys a més): E1 – E2 – E3. 
 

ESPLANADA Índex CBR TIPUS DE SÒL 
E1 5 - 10 El material existent serà: SÒLS ADEQUATS 
E2 > 10 El material existent serà: SÒLS 

SELECCIONATS 
E3 >20 El material existent serà: TOT-U NATURAL 

 

Així, el tipus d’esplanada dependrà de la qualitat dels sòls (terres) de l’emplaçament. Per saber quin tipus 
de terreny tenim cal fer uns assaigs d’identificació de sòls per determinar les següents característiques: 
 
• Granulometria 
• CBR 
• Límit Líquid (LL), Límit Plàstic (LP) i Índex de plasticitat (IP). 
• Proctor (normal o modificat) 
• Contingut de matèria orgànica 
 
Amb els resultats obtinguts podrem classificar els sòls en: 
 
 
 

SÒLS 
INADEQUATS 

SÒLS 
TOLERABLES 

SÒLS 
ADEQUATS 

SÒLS 
SELECCIONATS 

TOT-U NATURAL 
(SUBBASE) 

No compleixen 
les condicions 
dels sòls 
tolerables 

Menys del 25% 
en pes de pedres 
de mida >15 cm 

Sense pedres de 
mida >10 cm 

Sense pedres de 
mida >8 cm 

La corba 
granulomètrica 
estarà dins els 
límits quadre 
annex. 

  Neteja del 35% 
en pes de 
partícules de 
mida < 0,80 UNE 

Menys del 25% 
en 
pes de partícules 
de mida 0,80 
UNE 
 

La fracció del 
material que passi 
pel tamís 80 �m 
UNE serà inferior 
als 2/3 de la 
fracció 
que passi pel 
tamís 
400 �m UNE. 
 

 LL < 40 
o 
LL < 65 
i 
IP > 0,6 LL-g 
 

LL < 40 LL < 30 
i 
IP < 10 

LL < 25 
i 
IP < 6 
 

 Densitat proctor 
> 1,450 kg/dm2 
 

Densitat proctor 
> 1,750 kg/dm2 
 

  

 CBR > 3 CBR > 5 
Sòl inflable < 2% 
 

CBR > 10 
Sòls no inflables 
 

CBR > 20 
 

 Contingut de 
matèria 
orgànica < 2% 
 

Contingut de 
matèria orgànica 
< 
1% 
 

Sense matèria 
orgànica 

Sense matèria 
orgànica 

 
LL : límit líquid inferior 
IP: Índex de plasticitat 
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QUADRE ANNEX- GRANULOMETRIA TOT-U NATURAL: 
 

TAMISSOS 
UNE 

Garbellament ponderal acumulat (%) 
TN (50) TN (40) TN (25) TN (20) TNA 

50 
40 
25 
20 
10 
5 
2 

400�m 
80�m 

100 
80-95 
50-90 

--- 
40-70 
25-50 
15-35 
6-22 
0-10 

--- 
100 

75-95 
60-85 
45-75 
30-55 
20-40 
6-25 
0-12 

--- 
--- 

100 
80-100 
50-80 
35-65 
25-50 
8-30 
0-12 

--- 
--- 
--- 

100 
70-100 
50-85 
30-60 
10-35 
0-15 

100 
--- 

60-100 
--- 

40-85 
30-70 
15-50 
8-35 
0-18 

  
Quan es tracta d’actuar sobre un nucli consolidat on es substitueixen els paviments de vials existents per 
d’altres de nous, no caldrà fer assaigs d’identificació de sòls. En aquest cas s’adopta l’esplanada E1 pel 
càlcul del ferm.  
 
En cas de voler justificar l’existència d’un altre tipus d’esplanada, caldrà fer els assaigs d’identificació 
corresponents. 
 
Aquest és el cas del nostre projecte, adoptem esplanada E1. 
 
 

TIPUS DE VIAL EN FUNCIÓ DEL TRÀNSIT 
 
Com a dada de partida pel càlcul hem de conèixer el tipus i la intensitat de trànsit que passarà pel paviment 
que volem projectar. En funció de la quantitat de vehicles pesats que puguin passar i del tipus d’ús podem 
tenir vials V1, V2, V3, V4 i V5: 
 
 

TIPUS DE VIAL VEHICLES PESATS TIPUS DE VIA 
V1 Més de 270 Autovies urbanes 
V2 

 
De 50 a 270 Accés a sectors 

residencials 
>600 habitatges 

V3 
 

De 15 a 50 
 

Accés a sectors 
residencials 

Entre 200 i 600 
habitatges 

V4 De 5 a 15 Vies secundàries de 
sectors residencials 

V5 0 Vials de trànsit restringit 
 

S’aconsella adoptar com a mínim un V4 en previsió del pas de camions en la fase de construcció, per 
possibles canvis d’ús del vial, accés de camions per neteja i manteniment ... 
En el nostre cas, adoptem tipus de vial V5, donat de la situació del vial sobre la vorera amb ús predominant 
de vianants. Només es permetrà l’accés a vehicle per accedir-hi a les places d’aparcament i com a carrega i 
descarrega. 
 
MATERIAL D’ACABAT 
 
Segons el quadre de seccions podem tenir paviments de tres tipus: 
F  Paviments de formigó in situ. 
A  Paviments d’aglomerat asfàltic. 
P  Paviment de prefabricats de formigó o pedra natural. 
 
 
SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS: 
 
Un cop identificats el tipus d’esplanada i la mena de vial, podrem definir la secció estructural del ferm a 
partir del material d’acabat escollit. Per això caldrà escollir una de les solucions proposades a la taula 
següent: 
 
Per la vorera, en trams per només vianants, esplanada tipus E1, vial V5, amb un tipus de paviment de panot 
(rajola hidràulica), la secció estructural escollida es la 5RF1 amb les següent capes mínimes: 

• Peces de formigó, de 4cm + 2cm morter  

• Llosa de Formigó de 10 cm 

• Sub-base de 15cm de de TOT-U 98%PM  
 
BOMBERS 
 
Donat que les alçades dels habitatges colindants amb el carrer excedeixen els 9 metres, i d'acord amb la 
normativa DT-12 del TINSI, es requereix fer un estudi de punxonament amb una resistència de 100kN 
sobre 20cm Ø. Per aquesta raó s’utilitza una  base de formigó de 20cm d’espessor. 
 
Altrament, la càrrega dels 20 kN/m2 és un valor de dimensionament de ferm. Donat que la secció 
estructural respon al catàleg del Seccions Estructurals per a ferms de nous sectors urbans, aquest ferm ja 
suporta la càrrega de 20 kN/m2 pel que es va assajar. 
 
A més les tapes dels pericons de registre i de sanejament de l’àmbit de maniobra seran de classe resistent 
D-400 (força de control a l’assaig 400kN sobre un plat de diàmetre 25 cm, segons UNE EN 124) per tal de 
garantir també el punxonament en aquests elements com especifica el CTE. 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present projecte comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les característiques 
tècniques i els càlculs de la instal·lació elèctrica per a l’enllumenat públic a l’entorn de l’antic cinema Pisa, 
limitat per les voreres del carrer Mossèn Andreu, l’Avinguda República Argentina i el carrer Ramoneda al 
terme municipal de Cornellà de Llobregat.  
 
Actualment hi ha el quadre 049 del c/Ribagorçana, que ja es troba desviat per no interferir en les obres del 
edifici plurifamiliar. 
 
El quadre actual abasteixen els carrers indicats en els plànols del present projecte.  
 
L’enllumenat plantejat només actualitza l’enllumenat del c/Ribagorçana, la resta de carrers es manté com 
està actualment. Les línies existents actualment es realitzen de les següent forma:  

- Aèria pel c/Ramoneda, en aquest cas les línies aniran soterrades pel c/Ribagorçana fins a la 
cantonada amb  c/Ramoneda que mitjançant una conversió aèria-soterrada. 

 
Per realitzar els càlculs s’han tingut en compte totes les normatives aplicables. 

 
Totes les làmpades són de màxim rendiment, de tipus led, i mantenen els criteris de material i tipus 
d’instal·lació que els serveis tècnics de l’ajuntament estan utilitzant a la resta de les seves instal·lacions. 

 
Per a la il·luminació de les diferents zones s’han seguit uns criteris de materials i tipus d’instal·lació que els 
serveis tècnics de l’ajuntament han aprovat: 
 
Il·luminació del c/Ribagorçana: 
Per a la zona del vial del carrer s’utilitzarà:  
Llumenera model SHOT 290 LED VIAL de LAMP o similar, amb làmpada de 44w de LED. S’instal·larà 
sobre una columna d’acer galvanitzat model Europeo AM-10/CE de Jovir de 4m. d’alçària. A cada columna 
s’instal·larà 1 o 2 projectors segons s’indica en els plànols. Aquestes llumeneres tenen la funció d’il·luminar 
tot el vial, de vehicles i peatonal.  
  
 
Es tindrà especial atenció en la xarxa de terres propera a les estacions transformadores existents a la zona, 
recordant que no pot haver-hi cap pica ni placa de terra en un radi mínim de 15 m de cada estació 
transformadora.  
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2 CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT 

El subministrament s’haurà de realitzar a la tensió de 400/230V (trifàsica). 
El subministrament d’energia elèctrica per a l’alimentació dels punts de llum es farà a través d’un quadre de 
existent al carrer Ribagorça que ja es va desplaçar.  
Aquest estarà situat a la vorera dins de l’àmbit de l’obra en el punt més proper a la línia elèctrica existent 
amb espai suficient per permetre l’accessibilitat. 

 

3 POTÈNCIA DE LES INSTAL·LACIONS 

3.1 POTÈNCIA A INSTAL·LAR 
 
Actualment el quadre elèctric existent disposa d’una potència de 8,459KW a 400V/230V. Aquesta potència 
no es modifica tot i ampliar el nombre de llumeneres ja que el consum d’aquestes és inferior al que hi havia 
existent.  A continuació es presenta un quadre resum de les potències instal·lades: 

 

LÍNIA MODEL  P (W) 
Nre. de 
punts 

de llum 

TOTAL 
(W) 

3 Projector model .SHOT 290 de LAMP o 
similar 

...44 ...28 ...1.232 

 ...1.232 

 
 

3.2  POTÈNCIA DEL CÀLCUL  
La potència de càlcul coincideix amb la instal·lada ja que les llumeneres instal·lades són de tipus Led. 
 

3.3 POTÈNCIA SOL·LICITADA  
La potència a contractar a la companyia subministradora és la mateixa que hi ha actualment. 
 

4 PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES 

La instal·lació pública haurà de complir les normatives i les disposicions que el plec de condicions requereix. 
 
La normativa i reglamentació adoptada per la elaboració del present projecte ha estat: 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT 2002) publicat en el BOE 18/11/02.  
- Instruccions tècniques complementaries (ITC) del REBT 2002 publicades en el suplement del BOE 

núm. 224 del 18/11/02. 
- Normes UNE referenciades en el REBT 2002. 
- Normes de les companyies subministradores. 
- Recomanacions de les entitats d’inspecció i control. 
- Reglament de seguretat, salut i higiene en el treball. 

 

Segons el Decret 363/2004, de 24 d’agost, de la Generalitat de Catalunya, la instal·lació esta classificada 
dins del grup ‘k’, aquestes són les que “Enllumenat exterior amb P>5kW”.  
 
El tipus d’instal·lació de l’escomesa i les línies d’enllumenat serà subterrani i aeri, per la qual cosa complirà 
les prescripcions de la ITC-BT-06 i 07. 
Les distàncies mínimes de separació amb altres conduccions i canalitzacions seran les marcades en el punt 
2.2.2 de la ITC-BT-07 del REBT, sense perjudici del que pugui establir la normativa d’una conducció en 
particular.  Aquestes es resumeixen en 10cm de separació per a altres cables de B.T. i de 25cm per a 
cables d’ A.T.. Es deixarà una separació mínima de 20cm amb els cables de telecomunicació. Les 
conduccions d’aigua no circularan mai en la vertical del cable elèctric i la seva separació mínima serà de 
20cm. Les canalitzacions de gas tindran una separació mínima de 20cm per a baixa pressió i de 40cm per a 
alta pressió (P>4bar). 
 

5 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 

5.1 QUADRE D’ESCOMESA, DE PROTECCIÓ I DE COMANDAMENT  

5.1.1 Caixa general de protecció  

Aquesta és existent i no s’inclou en l’àmbit del projecte. 
 

5.1.2 El quadre  

Aquest és existent i no s’inclou en l’àmbit del projecte. 
La ubicació del quadre es pot veure en el plànol d’electricitat. 

 

5.2 SISTEMES D’ESTALVI ENERGÈTIC 
Per aplicar els criteris d’estalvi energètic, el quadre incorpora un equip rellotge astronòmic  que permet 
encendre les làmpades quan es requereixi. 
 

5.3 LÍNIES GENERALS I CANALITZACIONS 

5.3.1 Conductors 

Els conductors emprats en la instal·lació interior seran de coure aïllats. 
 
Els conductors de protecció tindran un mínim de secció de 2,5mm2 si els conductors de protecció no formen 
part de la canalització d’alimentació i tenen protecció mecànica o 4mm2 si no tenen protecció mecànica. 
 
Per a seccions dels conductors polars inferiors a 16mm2, el conductor de protecció tindrà la mateixa secció 
que el conductor polar. Per a seccions entre 16mm2 i 35mm2 la secció del conductor de protecció es pot 
reduir a 16mm2, i per a seccions, dels conductors polars, superiors a 35mm2 la secció del conductor de 
protecció es pot reduir a la meitat de la secció del conductor polar. 
 
Els conductors unipolars utilitzats seran del tipus lliure d’halògens, no propagadors de flama, de baixa 
emissió de fums i d’opacitat reduïda, de denominació TOXFREE ES07Z1-K. 
 
Els conductors multipolars utilitzats seran del tipus lliure d’halògens, no propagadors de flama, de baixa 
emissió de fums i d’opacitat reduïda, de denominació TOXFREE RZ1-K. 
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5.3.2 Xarxes subterrànies 

S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les xarxes subterrànies de distribució regulades a la IT-BT-
07. Els conductors es disposaran en canalització soterrada a l’interior de tubs, a una profunditat mínima de 
0,6m del nivell de terra, mesurat des de la cota inferior del tub (veure plànols de detalls de les rases). 
 
El diàmetre nominal no serà inferior a 65mm i s’utilitzarà majoritàriament el de 90mm (segons plànols de 
detalls d’instal·lacions), per fer les entrades a les columnes o per les conversions aeri-soterrades. 
 
Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de la existència de cablejat d’enllumenat exterior.  
 
Els creuaments de calçades, canalitzacions, a més d’anar entubats, aniran formigonades i s’instal·laran com 
a mínim un tub de reserva. 
 
La secció mínima dels conductors dels cables, incloent el neutre, serà de 6mm2.  I serà del tipus RVFV. 
 
Els empalmes i derivacions hauran de realitzar-se en caixes de bornes adequades, situades dins dels 
suports de les lluminàries , a una alçada mínima de 0,3m sobre el nivell del terra o en una arqueta 
registrable que garantissin la continuïtat, l’aïllament i la estanqueïtat del conductor. 
 

5.3.3 Xarxes aèries 

S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les xarxes aèries aïllades de distribució regulades a la IT-
BT-06.  
 
Podran estar constituïdes per calbes posats sobre façana o tensats sobre suports. En aquest últim cas 
hauran de ser autoportants amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima serà de 4mm2. 
 

5.4 COLUMNES, BÀCULS I BRAÇOS MURAL 

5.4.1 Columnes 

Hi ha un tipus de columna: 
 
- Columna model AM-10/CE de Jovir, serviran per al suport de les llumeneres tipus projectors SHOT 
290LED VIAL de LAMP o similar, amb làmpada de 44 W de Led, el seu coronament serà amb pletina. Les 
columnes seran de 4m d’alçària, amb diàmetre inferior de 200mm i superior de 76mm . L'espessor mínim de 
3mm. La placa s’assentaran sobre daus de formigó HA-25 de dimensions mínimes de 500x500x850mm. 
indicades en els plànols, en els quals durant la seva construcció s’ancoraran quatre perns de longitud 400 
mm i Ø14 de diàmetre en les rosques sortints, en les quals es cargolarà la placa base de la columna a ella 
soldada. La porta de registre serà llisa, sense marcs ni sortints i la seva part inferior estarà com a mínim a 
220 mm del paviment acabat. 
 
Per a totes les columnes, en els daus d’ancoratge es col·locaran perfectament centrats els colzes de 
polietilè d’alta densitat de tub de polietilè de doble capa, per l’interior dels quals entraran els cables de 
distribució fins a les caixes de connexió situades en les columnes. També es col·locarà un tubular corrugat 
de polietilè de 20 mm per al pas del conductor de protecció verd i groc de 16 mm2 de secció que ha d’unir la 
columna amb la xarxa de terres. 
 

5.4.2 Braços murals 

No es disposen. 
  

5.5 LLUMENERES, PROJECTORS I ABALISAMENT 

5.5.1 Projectors  

Es disposa de dos tipus de projectors: 

- Projector SHOT 290LED de LAMP: Els projectors que es col·locaran a les columnes trococoniques i les 
dels tendalls de 44 W de LED. Carcassa en injecció d’alumini lacat en color gris texturitzat i vidre templet, 
cargols d’acer inoxidable i junta de silicona, dissipació passiva per una correcta gestió tèrmica. Color a 
escollir per la D.F. Classe I, IK09, IP65, inclou equip i làmpada de 44 W Led.  

 

5.5.2 Llumeneres  

No es disposen. 

5.5.3 Equips i làmpades 

S’utilitzaran làmpades buscant en tot moment el mínim consum, el màxim rendiment i el màxim respecte al 
medi ambient. Temperatura de color de la làmpada de 3.000ºK. 
Les connexions dels elements dels equips s’efectuaran mitjançant terminals allotjats en els seus connectors 
corresponents.  
L’entrada i la sortida de cables es realitzarà per la part inferior de la caixa de connexió de manera que 
s’evitin les humitats de condensació dins de la caixa de derivació. 

5.5.4 Cablejat interior 

El cablejat interior de les columnes es realitzarà amb conductor de coure amb aïllament i coberta de PVC, 
tipus 0,6/1 KV de 2 × 2,5mm² + TT, de secció. 
 

5.6 SISTEMES DE PROTECCIÓ I PRESA DE TERRA 

5.6.1 Protecció contra contactes directes 

Aquestes proteccions estan formades per totes les canalitzacions, envoltats de línia, quadres i receptors, 
que doten la instal·lació de l'aïllament necessari amb la finalitat d'allunyar i d’obstaculitzar les parts actives 
del contacte humà. 

5.6.2  Protecció contra contactes indirectes 

En el disseny del sistema de protecció contra contactes indirectes s'ha tingut en compte la naturalesa del 
local (exterior), la massa i els elements conductors, les característiques de la instal·lació i el valor màxim de 
tensió amb respecte de terra, segons s'especifica en la Instrucció ITC.BT.24. 
En el nostre cas, per a una tensió respecte a terra compresa entre 50 i 250 V, s'ha optat per un sistema de 
protecció de Classe B, que consisteix en la posta a terra de les masses, associada amb el muntatge de 
dispositius de tall automàtic per a intensitat de defecte. Per tal d’aconseguir-lo s'instal·laran interruptors 
diferencials de 300 mA de sensibilitat (segons s'especifica en la resolució DGSQI interpretativa de la 
instrucció ITC.BT.09 relativa a Instal·lacions d'enllumenat públic) de manera que, en combinació amb la 
xarxa de terra de la instal·lació, no se superi el valor de tensió de contacte de 24 V (local mullat). 
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5.6.3 Protecció contra sobrecàrregues 

Tots els elements es protegiran contra sobrecàrregues o curtcircuits en els seus quadres mitjançant 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i en les derivacions a lluminàries mitjançant ploms tipus GI amb un 
poder de tall de curtcircuit adequat al punt on ha d'actuar. 

5.6.4 Xarxa de terra 

La posada a terra dels suports i els elements que puguin fer massa, es realitzarà per connexió a una xarxa 
de terra comuna per a totes les línies que surten del mateix quadre de protecció, mesura i control. 
S’instal·larà un elèctrode de posada a terra (preferiblement plaques) a cada suport de lluminària.  
 
 

5.7  CARACTERÍSTIQUES DE LA IL·LUMINACIÓ 
Per al càlcul de la il·luminació s’han tingut en compte els criteris establerts pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  

5.7.1 Nivells d’il·luminació 

En funció de les característiques de la zona a il·luminar, els nivells d’il·luminació mitjana en servei previstos 
en el Projecte, la calçada es classifica com a D3-D4 amb un nivells S3-S4. 
 
En funció de les característiques de la zona a il·luminar, els nivells d’il·luminació mitjana en servei previstos 
en el Projecte, són els següents (veure plànol de zones enllumenat): 
 

 E mitjana (luxes) 
E mínima 

(luxes) 

Zona c/Ribagorçana 7,5 1,5 

 
Tot i aquests valors, l’Ajuntament sol·licita els següents nivells: 

- Zones verdes i parcs: Nivells lumínics que han d’estar amb un Emàxima de 8lux i una Emínima de 
5lux i uniformitats de 0,40. 

- Zones Calçada c/Ribagorça: Nivells lumínics Emàxima de 16lux i una Emínima de 10lux i 
uniformitats de 0,40. 

 
Per obtenir els nivells d’il·luminació en servei indicats s’ha considerat un factor de conservació del 80%. 

5.7.2 Estudis lumínics 

Per al càlcul de la il·luminació, s'ha utilitzat el mètode punt per punt. Els resultats s'han obtingut utilitzant 
dos programes de càlcul que fan servir el mateix sistema, partint de la matriu d'intensitats d'una lluminària 
comercial, calcula la intensitat d'il·luminació en una sèrie de punts preestablerts de diferents zones (veure 
plànol zones enllumenat) per a cada geometria, disposició dels punts de llum i altura d'aquests. 
La fórmula utilitzada en els càlculs és la de la il·luminació en un punt P des d'un focus lluminós situat a una 
altura h, sota un angle d i en un pla C. 
Per determinar la il·luminació total en qualsevol punt, s'hauran de considerar totes les intensitats 
d'il·luminació que incideixin en aquest punt des de qualsevol punt de llum que efectivament actuï sobre ell.  
 

5.8 REQUISITS MÍNIMS DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
c/Ribagorçana 

Dades generals 
 

Per a la il·luminació del tram consolidat del carrer Ribagorçana s'han adoptat els criteris bàsics següents: 
- S'empraran columnes de 4m d'alçada, amb llumenera de 44W de potència de  LED.  
- Els nivells d’il·luminació previstos en el conjunt del Projecte (segons estudi lumínic) són 

il·luminància mitjana de 13lux i una Emin 10lux. 
 

Eficiència energètica 
Per compliment de la normativa RD1890/2008, hem de realitzar els càlculs següents: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
=

W
luxm

P
EmS 2

ε  

Sector 1: � = 36,43 (m2.lux/W) 
Sector 2: � = 15,46 (m2.lux/W) 
Sector 3: � = 27,10 (m2.lux/W) 
 
El nivell d’eficiència energètica mínima per a una luminància mitjana de 13 lux ha de ser inferior a 15,00 lux; 
per tant, complim aquest requisit. La classificació energètica depèn de l’índex d’eficiència energètica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La luminància mitjana de 15 lux tenim que el Rε  és de 23 per tant: 

R

I
ε
ε

ε =  

 
Sector 1: I� = 1,58 (m2.lux/W) 
 
El valor obtingut és 1,58; per tant, resultaria una qualificació energètica de A, ja que: 
 

==
εI

ICE 1  0,63 

 
 
 

Luminància mitjana 
Em(lux) 

Eficiència energètica 
mínima 

Eficiència energètica 
referència εR 

≥ 30 22 32 

25 20 24 

20 17,5 26 

15 15 23 

10 12 18 

≤ 7,5 9,5 14 
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Sector 2: I� = 1,17 (m2.lux/W) 
 
El valor obtingut és 1,17; per tant, resultaria una qualificació energètica de A, ja que: 
 

==
εI

ICE 1  0,85 

 
Sector 3: I� = 0,67 (m2.lux/W) 
 
El valor obtingut és 0,67; per tant, resultaria una qualificació energètica de A, ja que: 
 

==
εI

ICE 1  1,49 

 

Qualificació energètica 
Índex de consum 

energètic 
Eficiència energètica 

referència 

A ICE <0,91 Iε>1,1 

B 0,91≤ICE<1,09 1,1≥Iε>0,92 

C 1,09≤ICE<1,35 0,92≥Iε>0,74 

D 1,35≤ICE<1,79 0,74≥Iε>0,56 

E 1,79≤ICE<2,63 0,56≥Iε>0,38 

F 2,63≤ICE<5,00 0,38≥Iε>0,20 

G ICE≥5,00 Iε≤0,20 

 

6 PLÀNOLS 

En els plànols d’enllumenat planta, esquemes i detalls, s'han grafiat les línies elèctriques que corresponen a 
la nova xarxa de l'enllumenat públic, amb la definició dels tubulars i de les seccions del cable, així com la 
posició de les columnes i els projectors i tots els detalls d’instal·lació i de materials, esquemes unifilars i de 
potència, topogràfic del quadre d’enllumenat i instal·lació tipus d’enllumenat exterior. 
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7 FÓRMULES DE CÀLCUL ELÈCTRIC 

• Sistema Trifàsic 

RCosU
PcI

⋅⋅⋅
=

ϕ3
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• Sistema Monofàsic: 

 
RCosU

PcI
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=
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Fórmules Curtcircuit 

  
Zt
UCtIpccI
⋅

⋅
=
3

   
Ztl
UfCtIpccI
⋅
⋅

=
2

 

On: 
 IpccI: intensitat permanent de c.c. en inici de línia en kA. 
 Ct: Coeficient de tensió obtingut de condicions generals de c.c. 
 U: Tensió trifàsica en V, obtingut de condicions generals de Projecte. 

 Zt: Impedància total en Mohm, aigües amunt del punt de c.c. (sense incloure la línia o circuit en 
estudi). 

 IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de línia en kA. 
 UF: Tensió monofàsica en V, obtinguda de condicions generals de Projecte. 

 Ztl: Impedància total en Mohm, inclou la pròpia de la línia o circuit (per tant, és igual a la impedància 
en origen més la pròpia del conductor o línia). 

 *La impedància total fins al punt de curtcircuit serà: ( )22 XtRtZt +=  

On: 
 Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de les resistències de les línies aigües amunt fins al punt de 

c.c.) 
 Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de les reactàncies de les línies aigües amunt fins al punt de c.c.) 

       
 

    
n
LXuR ·

=  

On:         
 R: Resistència de la línia en (Mohm).  
 X: Reactància de la línia en Mohm.    
 L: Longitud de la línia en m. 
 CR: Coeficient de resistivitat, extret de condicions generals de c.c.  

 K: Conductivitat del metall; KCu = 56; KAl = 35. 

 S: Secció de la línia en mm². 
 Xu: Reactància de la línia, en Mohm, per metre. 
 n: Nre. de conductors per fase. 

2

2

IpccF
SCctmcicc ⋅

=  

On: 
 tmcicc: Temps màxim en s que un conductor aguanta una Ipcc. 
 Cc: Constant que depèn de la naturalesa del conductor i del seu aïllament. 
 S: Secció de la línia en mm². 
 IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de línia en A. 
 

2

.
IpccF
fusiblectetficc =   

On: tficc: temps de fusió d’un fusible per una determinada intensitat de curtcircuit. 
 IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de línia en A. 
 

( ) 22
5

)
1000

(

5,12

8,0

⋅
+⋅⋅

⋅⋅

⋅
=

n
XuNSK

I

UfLmax

F

 

On:  
 Lmax: Longitud màxima de conductor protegit a c.c. (m) (per protecció per fusibles) 
 UF: Tensió de fase (V) 

 K: Conductivitat - Cu: 56, Al: 35 
 S: Secció del conductor (mm²) 
 Xu: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,08. 
 n: Nre. de conductors per fase 
 Ct= 0,8: Es el coeficient de tensió de condicions generals de c.c. 
 CR = 1,5: Es el coeficient de resistència. 

 IF5 = Intensitat de fusió en ampers per fusibles en 5 sg. 

 
 * Corbes vàlides.(Per protecció d‘interruptors automàtics dotats de relé electromagnètic). 
 
  CORBA B   IMAG = 5 In 
  CORBA C   IMAG = 10 In 
  CORBA D I MA  IMAG = 20 In 

On: 
Pc = Potència de Càlcul en Wats. 
L = Longitud de Càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. Coure 56. Alumini 35. 
I = Intensitat en Ampers. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o 
Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 
Cos � = Cosinus de fi. Factor de potència. 
R = Rendiment. (Per línies motor). 
n = Nre. de conductors per fase. 
Xu = Reactància per unitat de longitud en m�/m. 

 

nSK
CrLR

⋅⋅
⋅⋅

=
1000
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2. MEMORIA DE CÁLCULOS 

2.1.  PREVISIÓN DE POTENCIAS 

Se realiza el cómputo general de potencias según lo establecido en la ITC-BT-10 del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

Se calcula la potencia máxima prevista en cada tramo sumando la potencia instalada de los 

receptores que alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos por el 

REBT. Entre estos últimos cabe destacar: 

• Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos de 

descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado 3.1del REBT). 

• Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta a la 

potencia del mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT). 

2.2. INTENSIDAD MÁXIMA PREVISTA 

La intensidad máxima prevista (Ib) se determina en función de la potencia prevista y de la tensión del 

sistema, usando las siguientes expresiones: 

Distribución monofásica Distribución trifásica 

ϕcos⋅
=

U

P
I b  

ϕcos3 ⋅⋅
=

U

P
I b  

U = Tensión de línea: F-N en monofásica y F-F en trifásica (V). 
P = Potencia activa máxima prevista (W). 
Ib = Intensidad máxima prevista (A). 

cos ϕ = Factor de potencia. 

2.3. SECCIÓN 

Se determina la sección por varios métodos atendiendo a distintos criterios de cálculo 

(calentamiento, caída de tensión, selección de protección, etc.), y se elige la sección normalizada mayor. 

Se consideran las secciones mínimas de 1,5 mm² para alumbrado y 2,5 mm² para fuerza. 

2.3.1. CRITERIO DE LA INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE O DE CALENTAMIENTO 

Se aplica para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE-HD 60364-5-52:2014 

Instalaciones eléctricas de baja tensión. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que 



éste no se deteriore viene marcada por las tablas B.52.2 a B.52.13. En función del método de instalación 

adoptado de la tabla A.52.3, se determina el método de referencia según B.52.1, que en función del tipo 

de cable indicará la tabla de intensidades máximas que se ha de utilizar.  

La intensidad máxima admisible (Iz) se ve afectada por una serie de factores como son la 

temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que generalmente 

reducen su valor. Se calcula el factor por temperatura ambiente a partir de las tablas B.52.14 y B.52.15. El 

factor por agrupamiento, de las tablas B.52.17, B.52.18, B.52.19A y B.52.19B. El factor por resistividad del 

terreno, en el caso de instalaciones enterradas, se obtiene de la tabla B.52.16. Si el cable está expuesto al 

sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo y accesible, se aplica directamente un 

0,9. 

Para el cálculo de la sección, se divide la intensidad de cálculo (Ib) por el producto de todos los 

factores correctores, y se busca en la tabla la sección correspondiente para el valor resultante. Para 

determinar la intensidad máxima admisible del cable, se busca en la misma tabla la intensidad para la 

sección adoptada, y se multiplica por el producto de los factores correctores. 

De este modo, la sección elegida por calentamiento tiene que cumplir la siguiente expresión: 

 

zb II <  

Donde: 
Ib = Intensidad máxima prevista (A). 
Iz = Intensidad máxima admisible del conductor (A). 

En definitiva, se trata de adoptar una sección en la que el paso de la intensidad de diseño no eleve su 

temperatura más allá del límite admisible por el aislamiento del cable. Las temperaturas máximas de 

funcionamiento según los tipos de aislamiento los marca la tabla 52.1 de la norma UNE-HD 60364-5-

52:2014. 

Tipo de aislamiento Límite de Temperatura, °C 
Policloruro de vinilo (PVC) y aislamiento termoplástico a base de poliolefina (Z1)  Conductor: 70 °C 
Polietileno reticulado (XLPE) y goma o caucho de etileno - propileno (EPR) Conductor: 90 °C 
Mineral (con cubierta de PVC ó desnudo y accesible) Cubierta: 70 °C 
Mineral (desnudo e inaccesible y no en contacto con materiales combustibles) Cubierta: 105 °C 

 

2.3.2. CRITERIO DE LA CAÍDA DE TENSIÓN 

Este método consiste en calcular la sección mínima que respete los límites de caída de tensión 

impuestos por la normativa vigente. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión fija unos límites de 

caída de tensión en la instalación que se pueden resumir en el siguiente gráfico: 

TIPOS DE ESQUEMA 
Esquema para un único usuario: 

4,5 % A     6,5 % F
3% V

CPM
DIACOMETIDA

COMPAÑÍA
C.T. DE

3% A y 5% F1,5%

 
Esquema para una única centralización de contadores: 

4,5 % A     6,5 % F

CC
LGA

1 %0,5 % 3% A y 5% F

C.T. DE
COMPAÑÍA

ACOMETIDA DI
CGP

3% V

 
Esquema cuando existen varias centralizaciones de contadores: 

4,5 % A     6,5 % F
3% V

CGP
DIACOMETIDA

COMPAÑÍA
C.T. DE

3% A y 5% F0,5 %1 %

LGA
CC

 
Esquema de una instalación industrial alimentada directamente desde un CT de abonado 

4,5 % A      6,5 % F

C.T. PARA ABONADO
DE A.T.

 
Donde: 
A = Circuitos de alumbrado. 
F = Circuitos de fuerza. 
V = Circuitos interiores de viviendas. 
CPM = Caja de protección y medida. 
CGP = Caja General de protección. 
CC = Centralización de contadores. 
LGA = Línea general de alimentación. 



TIPOS DE ESQUEMA 
DI = Derivación. 

2.3.2.1. CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA EN UN TRAMO 

Este método se utiliza para evitar sobrepasar los límites de caída de tensión en tramos especiales 

como pueden ser las líneas generales de alimentación o las derivaciones individuales. Para su uso se 

utilizan las siguientes fórmulas: 

Distribución monofásica Distribución trifásica 
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( )ϕϕ senIXIRe bb ⋅⋅+⋅⋅⋅= cos3
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S = Sección (mm²). 
Ib = Intensidad máxima prevista (A). 
P = Potencia activa máxima prevista (W). 

cos ϕ = Factor de potencia de la carga 
n = Número de conductores por fase. 
L = Longitud del tramo (m). 

c = Factor de aumento de la resistencia en alterna por efecto piel y proximidad (c=1+γs+γp). 

K = Conductividad del material (m / (Ω·mm²)). 

xu = Reactancia unitaria (Ω/km) 
e = Caída de tensión (V). 
U = Tensión de línea: F-N en monofásica y F-F en trifásica (V). 

2.3.2.2. CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA EN LA INSTALACIÓN. MÉTODO DE LOS 

MOMENTOS ELÉCTRICOS 

Este método permite ajustar los límites máximos de caída de tensión a lo largo de toda la instalación. 

En este caso, se utilizan los límites de 4,5% para alumbrado y 6,5% para fuerza. Para ejecutarlo, se siguen 

las siguientes fórmulas: 

Distribución monofásica Distribución trifásica 

Distribución monofásica Distribución trifásica 

( )
( )

U
U

LP

n

x
eK

LPc
S

iiiu

ii

⋅












 ⋅
⋅⋅⋅−⋅

⋅⋅
=




− ϕtan·
102

·2

3

 

( ) ( ) ( )
UeK

LP
Sxycsi

ii

u ⋅⋅
⋅

===  ·2
01  

( )
( )

U
U

LP

n

x
eK

LPc
S

iiiu

ii

⋅












 ⋅
⋅⋅−⋅

⋅
=




− ϕtan·
10

·

3

 

( ) ( ) ( )
UeK

LP
Sxycsi

ii

u ⋅⋅
===  ·

01  

S = Sección (mm²). 

c = Factor de aumento de la resistencia en alterna por efecto piel y proximidad (c=1+γs+γp). 

K = Conductividad del material (m / (Ω·mm²)). 

xu = Reactancia unitaria (Ω/km) 
e = Caída de tensión (V). 
U = Tensión de línea: F-N en monofásica y F-F en trifásica (V). 
n = Número de conductores por fase. 
Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor i (m). 
Pi = Potencia consumida por el receptor i (W). 

cos ϕi = Factor de potencia del receptor i. 

2.3.2.3. CONDUCTIVIDAD 

Se usarán los valores de conductividad asignados en la tabla siguiente: 

ID 
Montaje 

Cable Material Conductividad 

m/(Ω·mm²) 
RZ1-K (AS)/u/4-B1 RZ1-K (AS) Cu 56,00 

RZ1-K (AS)/m/70-D1 RZ1-K (AS) Cu 56,00 

 

2.3.2.4. EFECTO PIEL Y PROXIMIDAD 

Para este tipo de instalaciones es factible despreciar el aumento de resistencia en alterna debido al 

efecto piel y proximidad, tomando para todas las fórmulas c = 1,0. 

2.3.2.5. REACTANCIA 

Para este tipo de instalaciones la contribución a la caída de tensión por efecto de la inductancia es 

despreciable frente al efecto de la resistencia, por lo que se tomará xu = 0,0 Ω/km para todas las 

fórmulas. 

2.4. CAÍDAS DE TENSIÓN 

Una vez adoptada una sección adecuada del conductor, se calcula la caída de tensión según las 

ecuaciones siguientes: 

Distribución monofásica Distribución trifásica 
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( )ϕϕ senIXIRe bb ⋅⋅+⋅⋅⋅= cos3
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e = Caída de tensión (V). 
Ib = Intensidad máxima prevista (A). 
P = Potencia activa máxima prevista (W). 

cos ϕ = Factor de potencia de la carga 
n = Número de conductores por fase. 
L = Longitud del tramo (m). 

c = Factor de aumento de la resistencia en alterna por efecto piel y proximidad (c=1+γs+γp). 

K = Conductividad del material (m / (Ω·mm²)). 

xu = Reactancia unitaria (Ω/km) 
S = Sección (mm²). 
U = Tensión de línea: F-N en monofásica y F-F en trifásica (V). 

2.5. INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO 

Será necesario conocer dos niveles de intensidad de cortocircuito: 

• La corriente máxima de cortocircuito (Icc máx), determina el poder de corte de los interruptores 

automáticos.  

• La corriente mínima de cortocircuito (Icc mín), permite seleccionar las curvas de disparo de los 

interruptores automáticos y fusibles. 

Para calcular estas intensidades en cada punto de la instalación se utiliza el método de las 

impedancias. Éste método consiste en sumar las resistencias y reactancias situadas aguas arriba del 

punto considerado, y aplicar las siguientes expresiones: 
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Donde: 

LTQccLTQcccccccc XXXXRRRRXRZ ++=++=+= ;;
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Icc3 = Intensidad de cortocircuito en un defecto trifásico (kA). 
Icc2 = Intensidad de cortocircuito en un defecto bifásico (kA). 
Icc1 = Intensidad de cortocircuito en un defecto fase-neutro (kA). 
Icch = Intensidad de cortocircuito en un defecto fase-tierra (kA). 
c = Coeficiente de tensión (c=0.95 para Iccmín y c=1,05 para Iccmáx). 
Un = Tensión compuesta (V). 

RQ y XQ = Resistencia y reactancia de red (mΩ). 

RT y XT = Resistencia y reactancia del transformador (mΩ). 

RL y XL = Resistencia y reactancia del conductor de fase (mΩ). 

RLN y XLN = Resistencia y reactancia del conductor neutro (mΩ). 

Rh y Xh = Resistencia y reactancia del conductor de protección (mΩ). 

En los siguientes apartados se desarrollan los métodos de cálculo de las impedancias en cada punto 

de la instalación. 

2.5.1. IMPEDANCIA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 

Si un cortocircuito trifásico es alimentado por una red de la que sólo se conoce la corriente de 

cortocircuito simétrica inicial I”kQ, o bien, su potencia de cortocircuito S”kQ, entonces la impedancia 

equivalente viene dada por: 
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Donde: 



 

ZQ = Impedancia de Red (mΩ). 
c = Factor de tensión. 
UnQ = Tensión de la red de alimentación (V). 
I’’kQ = Intensidad máxima de cortocircuito simétrica inicial (kA). 
S”kQ = Potencia de cortocircuito de la red de alimentación (MVA). 

Si el cortocircuito es alimentado por un transformador, la impedancia equivalente de la red de 

alimentación referida al lado de baja del transformador se determina por: 
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Donde: 

ZQ = Impedancia de Red, referida al lado de baja del transformador (mΩ). 
c = Factor de tensión. 
UnQ = Tensión de la red de alimentación (V). 
UrT = Tensión en el lado de baja del transformador (V). 
tr = Relación de transformación. 
I’’kQ = Intensidad máxima de cortocircuito simétrica inicial (kA). 
S”kQ = Potencia de cortocircuito de la red de alimentación (MVA). 

Para el cálculo de la resistencia y reactancia de red, se consideran las siguientes relaciones: 

 

QQ XR ⋅= 1,0  

QQ ZX ⋅= 995,0  

Donde: 

RQ = Resistencia de red (mΩ). 

XQ = Reactancia de red (mΩ). 

ZQ = Impedancia de red (mΩ). 

2.5.2. IMPEDANCIA DEL TRANSFORMADOR 

Las impedancias de cortocircuito de los transformadores de dos devanados se calculan a partir de los 

datos asignados del transformador siguiendo las siguientes expresiones: 
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Donde: 
UrT = Tensión asignada del transformador en el lado de baja (V). 
SrT = Potencia aparente asignada del transformador (kVA). 
ukr = Tensión de cortocircuito del transformador (%). 
uRr = Pérdidas totales del transformador en los devanados a la corriente asignada (%). 

ZT = Impedancia del transformador (mΩ). 

RT = Resistencia del transformador (mΩ). 

XT = Reactancia del transformador (mΩ). 

2.5.3. IMPEDANCIA DE LOS CABLES 

La resistencia de los conductores se determina en función de su longitud, resistividad y sección: 

 

S

L
RL ⋅⋅= ρ3

10  

Donde: 

RL = Resistencia del conductor (mΩ). 

ρ = Resistividad del material (Ω·mm²/m). 
L = Longitud del conductor (m). 
S = Sección del conductor (mm²). 

La resistividad del material varía con la temperatura según la siguiente expresión: 

 

[ ])20(120 −⋅+⋅= Tαρρ  

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T 

ρ20 = Resistividad del conductor a 20°C. 

α = Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor, en °C-1 

(α=0,00392 °C-1 para el cobre y α=0,00403 °C-1 para el aluminio). 

Se calculará la resistencia de los conductores a la temperatura de 20°C para el cálculo de la 

intensidad máxima de cortocircuito, y a la temperatura de 145°C para el cálculo de la intensidad mínima 

de cortocircuito. 

La reactancia de los conductores se puede estimar siguiendo la siguiente expresión: 

 



 

LxX uL ⋅=  

Donde: 

XL = Reactancia del conductor (mΩ). 

xu = Reactancia unitaria (mΩ/m). 
L = Longitud del conductor (m). 

Se han utilizado los siguientes valores de reactancia unitaria: 

ID 
Montaje 

Cable Tipo Reactancia Unitaria (xu) 

(mΩ/m) 
RZ1-K (AS)/u/4-B1 RZ1-K (AS) unipolar 0,12 

RZ1-K (AS)/m/70-D1 RZ1-K (AS) multipolar 0,08 

Finalmente, para determinar la impedancia del conductor, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

22

LLL XRZ +=  

Donde: 

ZL = Impedancia del conductor (mΩ). 

RL = Resistencia del conductor (mΩ). 

XL = Reactancia del conductor (mΩ). 

2.6. PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

2.6.1. PROTECCIÓN CONTRA LAS CORRIENTES DE SOBRECARGA 

Se instalarán dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los 

conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las 

conexiones, a las extremidades o al medio ambiente de las canalizaciones. Se dimensionan estos 

dispositivos según lo establecido en la normativa aplicada, para lo cual se verifican las siguientes 

condiciones: 
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Ib = Intensidad máxima prevista, o intensidad de diseño (A). 
Iz =  Intensidad admisible de la canalización, según normas aplicadas (A). 
In = Intensidad nominal o calibre del dispositivo de protección (A). 
I2 = Intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo  

de protección para un tiempo largo (A). 

2.6.2. PROTECCIÓN CONTRA LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

Se instalarán dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que 

ésta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y 

en las conexiones.  

Según la normativa aplicada, todo dispositivo que asegure la protección contra cortocircuito 

responderá a las dos condiciones siguientes: 

• Su poder de corte debe ser como mínimo igual a la corriente de cortocircuito supuesta en el 

punto donde está instalado. 

• El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se produzca en un 

punto cualquier del circuito no debe ser superior al tiempo que tarda en alcanzar la 

temperatura de los conductores el límite admisible. 

 



 

ccI
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t = Duración en segundos (s). 
S = Sección (mm²). 
K = Constante que depende del material de aislamiento 
Icc = Corriente de cortocircuito efectiva (A). 

Esta segunda condición se puede transformar, en caso de interruptores automáticos, en la condición 

siguiente, que resulta más fácil de aplicar, y es generalmente más restrictiva: 

 

mmíncc II >  

Icc mín = Corriente de cortocircuito mínima que se calcula en el extremo 
del circuito protegido por el interruptor automático (A). 

Im = Corriente mínima que asegura el disparo magnético, por ejemplo: 

• IA curva B: Im = 5 · In 

• IA curva C: Im = 10 · In 

• IA curva D: Im = 20 · In 
 

3. SISTEMAS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS 

 

3.1. RZ1-K (AS) - B1 UNIP. EN MONTAJE SUPERFICIAL BAJO TUBO  

Tipo de instalación (UNE-HD 60364-5-52:2014): Cable RZ1-K (AS) unipolar de tensión asignada 0,6/1 

kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), no propagador del incendio, con emisión de humos 

y opacidad reducida (AS), clasificación de reacción al fuego «Cca-s1b,d1,a1» según CPR, dispuesto según 

[Ref 4] Conductores aislados o cables unipolares en tubo sobre pared de madera o de mampostería, o 

separado de ella a una distancia inferior a 0,3 veces el diámetro del tubo. (tabla A.52.3 de la norma UNE-

HD 60364-5-52:2014). 

CARACTERÍSTICAS 
Identificador: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Disposición:  
Norma: UNE-HD 60364-5-52:2014 
Temperatura ambiente: 40 °C 
Exposición al sol: No 
Tipo de cable: unipolar 
Norma: UNE 21123-4 
Resistencia al fuego: Cca-s1b,d1,a1 
Material de aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado) y Z1 (cubierta de poliolefina) 
Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
Material conductor: Cu 

CARACTERÍSTICAS 

Conductividad, K: 56 m/(Ω·mm²)  
Tabla de intensidades máximas para 2 conductores: B.52.3 col.4 Cu 
Tabla de intensidades máximas para 3 conductores: B.52.5 col.4 Cu 
Tabla de tamaño de los tubos: 2, ITC-BT-21 
Líneas de la instalación que utilizan éste sistema: LINIA EXISTENT; ENLLUMENAT;  

 

3.2. RZ1-K (AS) - D1 MULTIP. ENTERRADOS BAJO TUBO 

Tipo de instalación (UNE-HD 60364-5-52:2014): Cable RZ1-K (AS) multipolar de tensión asignada 

0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), no propagador del incendio, con emisión de humos 

y opacidad reducida (AS), clasificación de reacción al fuego «Cca-s1b,d1,a1» según CPR, dispuesto según 

[Ref 70] Cable multipolar en tubo o en conducto cerrado de sección no circular en el suelo. (tabla A.52.3 

de la norma UNE-HD 60364-5-52:2014). La resistividad térmica del terreno es de 2,50 K · m / W. La 

profundidad de instalación es 0,70 m. 

CARACTERÍSTICAS 
Identificador: RZ1-K (AS)/m/70-D1 
Disposición:  
Norma: UNE-HD 60364-5-52:2014 
Temperatura ambiente: 25 °C 
Exposición al sol: No 
Tipo de cable: multipolar 
Norma: UNE 21123-4 
Resistencia al fuego: Cca-s1b,d1,a1 
Material de aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado) y Z1 (cubierta de poliolefina) 
Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
Material conductor: Cu 

Conductividad, K: 56 m/(Ω·mm²)  
Tabla de intensidades máximas para 2 conductores: B.52.3 col.7 Cu 
Tabla de intensidades máximas para 3 conductores: B.52.5 col.7 Cu 
Tabla de tamaño de los tubos: 9, ITC-BT-21 
Líneas de la instalación que utilizan éste sistema: LINIA EXTERIOR;  

 

4. DEMANDA DE POTENCIA 

La suma de consumos de todos los receptores de la instalación, según desglose detallado, asciende a 

1,23 kW. Una vez aplicados los factores correctores indicados por el REBT, así como los factores de 

simultaneidad considerados para cada caso, se obtiene una potencia máxima prevista de 1,23 kW.  

 

4.1. RESUMEN GENERAL 

 

Acometida 
  



Acometida 
Alumbrado:  

• QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ 1.232 W 

• Total alumbrado: 1.232 W 

Resumen:  

• Alumbrado: 1.232 W 

• TOTAL 1.232 W 

 

4.2. CUADROS PRINCIPALES 

 

QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ 
  
Alumbrado:  

• 28 Uds. PUNT DE LLUM LED 1x44W × 44W c.u. 1.232 W 

• Total alumbrado: 1.232 W 

Resumen:  

• Alumbrado: 1.232 W 

• TOTAL 1.232 W 
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6. ANEJO DE CUADROS RESUMEN POR TRAMOS 

 

Acometida 
Tramo L Un P Ib SCAL SCDT SADP CDTtram CDTacum 

LINIA EXISTENT 6,75 400 1.232 1,78 1,5 0,37 6 0,0155 0,0155 
 

QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ 
Tramo L Un P Ib SCAL SCDT SADP CDTtram CDTacum 

LINIA EXTERIOR 12,80 400 1.232 1,78 6 0,36 6 0,0293 0,0448 
ENLLUMENAT 8,08 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0096 0,0544 
ENLLUMENAT 7,90 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0094 0,0542 

LINIA EXTERIOR 15,11 400 1.056 1,52 6 0,31 6 0,0297 0,0745 
ENLLUMENAT 8,61 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0102 0,0847 
ENLLUMENAT 8,05 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0096 0,0840 

LINIA EXTERIOR 15,23 400 968 1,40 6 0,27 6 0,0274 0,1019 
LINIA EXTERIOR 15,44 400 880 1,27 6 0,23 6 0,0253 0,1272 
ENLLUMENAT 7,00 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0083 0,1355 
ENLLUMENAT 7,23 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0086 0,1358 

LINIA EXTERIOR 12,21 400 792 1,14 6 0,20 6 0,0180 0,1452 
LINIA EXTERIOR 18,38 400 616 0,89 6 0,16 6 0,0211 0,1662 
ENLLUMENAT 8,08 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0096 0,1758 

LINIA EXTERIOR 18,22 400 572 0,83 6 0,13 6 0,0194 0,1856 
ENLLUMENAT 8,49 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0101 0,1957 
ENLLUMENAT 7,64 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0091 0,1947 

LINIA EXTERIOR 13,80 400 440 0,64 6 0,10 6 0,0113 0,1969 
LINIA EXTERIOR 24,00 400 396 0,57 6 0,08 6 0,0177 0,2146 
LINIA EXTERIOR 17,41 400 44 0,06 6 0,00 6 0,0014 0,2160 
ENLLUMENAT 9,52 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0113 0,2273 
ENLLUMENAT 9,31 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0111 0,2256 

LINIA EXTERIOR 17,55 400 264 0,38 6 0,05 6 0,0086 0,2232 
ENLLUMENAT 9,52 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0113 0,2345 

LINIA EXTERIOR 23,34 400 220 0,32 6 0,04 6 0,0096 0,2328 
ENLLUMENAT 9,52 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0113 0,2441 

LINIA EXTERIOR 18,74 400 176 0,25 6 0,03 6 0,0061 0,2389 
ENLLUMENAT 9,52 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0113 0,2502 

LINIA EXTERIOR 19,81 400 132 0,19 6 0,02 6 0,0049 0,2438 
ENLLUMENAT 9,52 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0113 0,2551 

LINIA EXTERIOR 22,18 400 88 0,13 6 0,01 6 0,0036 0,2474 
ENLLUMENAT 9,52 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0113 0,2587 

LINIA EXTERIOR 21,47 400 44 0,06 6 0,00 6 0,0018 0,2491 
ENLLUMENAT 9,52 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0113 0,2605 
ENLLUMENAT 8,23 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0098 0,2244 
ENLLUMENAT 9,31 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0111 0,2080 

LINIA EXTERIOR 14,05 400 44 0,06 6 0,00 6 0,0012 0,1868 
ENLLUMENAT 8,08 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0096 0,1964 

LINIA EXTERIOR 12,29 400 176 0,25 6 0,01 6 0,0040 0,1492 
ENLLUMENAT 8,95 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0106 0,1598 
ENLLUMENAT 8,57 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0102 0,1594 

LINIA EXTERIOR 16,39 400 88 0,13 6 0,01 6 0,0027 0,1519 
ENLLUMENAT 7,90 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0094 0,1613 
ENLLUMENAT 8,08 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0096 0,1615 
ENLLUMENAT 8,05 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0096 0,1115 
ENLLUMENAT 8,61 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0102 0,1121 

LINIA EXTERIOR 19,72 400 88 0,13 6 0,01 6 0,0032 0,0480 
ENLLUMENAT 7,90 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0094 0,0574 
ENLLUMENAT 8,08 230 44 0,19 1,5 0,01 2,5 0,0096 0,0576 

 

Leyenda 
L = Longitud del tramo (m) 
Un = Tensión nominal (V) 
P = Potencia activa máxima prevista (W) 
Ib = Intensidad de diseño o máxima prevista (A) 
SCAL = Sección calculada por calentamiento (mm²) 
SCDT = Sección calculada por caída de tensión (mm²) 



Leyenda 
SADP = Sección adoptada (mm²) 
CDTtram = Caída de tensión más desfavorable del circuito (%) 
CDTacum = Caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito (%) 

 

7. ANEJO DE CÁLCULOS DETALLADOS POR CIRCUITO 

 

7.1. ACOMETIDA 

 
LINIA EXISTENT 

Datos del circuito 
Origen: Acometida 
Destino: QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ (1CD) 
Longitud total: 6,75 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: 3F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 1.232 W 
Potencia máxima prevista, P: 1.232 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 1.232 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=1.232/(R3×400×1): 1,78 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.5 col.4 Cu, 6mm²: 0,728×48 = 34,94 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,30 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (4,5% ): 0,02 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,5%): 0,37 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 6 mm² 
Cable elegido  

(4×6)+TT×6mm²Cu Ø40 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 6,75 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0155 % 
Caída de tensión acumulada: 0,0155 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 24.210 W 
Por caída de tensión: 358.297 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 10,00 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 3,349 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:   
Intensidad asignada, In:  
Tensión asignada, Un:  
Poder de corte, PdC:  
Curvas válidas:  
  

 

7.2. QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ 

 
LINIA EXTERIOR 

Datos del circuito 
Origen: QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ 
Destino:  
Longitud total (20 tramos): 348,13 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/m/70-D1 
Distribución: 3F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 1.232 W 
Potencia máxima prevista, P: 1.232 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 1.232 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=1.232/(R3×400×1): 1,78 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.5 col.7 Cu, 6mm²: 0,816×44 = 35,90 A 
Factores correctores: 0,96×0,85 = 0,816 
Densidad de corriente: 0,30 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 6 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,06 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,4845%): 0,36 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 6 mm² 
Cable elegido  

(4×6)+TT×16mm²Cu Ø63 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: FU 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 268,28 m 
Caída de tensión del circuito: 0,2337 % 
Caída de tensión acumulada: 0,2491 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 24.875 W 
Por caída de tensión: 6.012 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 7,32 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,093 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:   
Intensidad asignada, In:  
Tensión asignada, Un:  
Poder de corte, PdC:  
Curvas válidas:  
  



 

7.3. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 8,08 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,452%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 8,08 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0096 % 
Caída de tensión acumulada: 0,0576 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 13.750 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 1,05 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,434 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.4. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 7,90 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,452%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 7,90 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0094 % 
Caída de tensión acumulada: 0,0574 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 14.066 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 1,05 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,437 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  



 

7.5. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 8,61 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,3981%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 8,61 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0102 % 
Caída de tensión acumulada: 0,1121 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 12.907 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,83 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,361 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.6. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 8,05 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,3981%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 8,05 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0096 % 
Caída de tensión acumulada: 0,1115 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 13.795 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,83 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,368 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  



 

7.7. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 8,08 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,3481%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 8,08 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0096 % 
Caída de tensión acumulada: 0,1615 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 13.750 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,39 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,203 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.8. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 7,90 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,3481%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 7,90 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0094 % 
Caída de tensión acumulada: 0,1613 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 14.066 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,39 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,204 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  



 

7.9. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 8,57 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,3508%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 8,57 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0102 % 
Caída de tensión acumulada: 0,1594 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 12.966 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,47 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,231 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.10. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 8,95 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,3508%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 8,95 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0106 % 
Caída de tensión acumulada: 0,1598 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 12.416 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,47 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,229 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  



 

7.11. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 8,08 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,3132%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 8,08 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0096 % 
Caída de tensión acumulada: 0,1964 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 13.750 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,33 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,173 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 400 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.12. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 9,31 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,3031%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 9,31 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0111 % 
Caída de tensión acumulada: 0,2080 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 11.933 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,33 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,170 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  



 

7.13. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 8,23 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,2854%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 8,23 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0098 % 
Caída de tensión acumulada: 0,2244 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 13.499 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,28 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,149 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.14. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 9,52 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,2509%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 9,52 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0113 % 
Caída de tensión acumulada: 0,2605 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 11.670 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,15 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,086 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 400 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  



 

7.15. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 9,52 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,2526%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 9,52 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0113 % 
Caída de tensión acumulada: 0,2587 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 11.670 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,17 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,093 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.16. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 9,52 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,2562%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 9,52 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0113 % 
Caída de tensión acumulada: 0,2551 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 11.670 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,18 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,101 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  



 

7.17. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 9,52 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,2611%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 9,52 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0113 % 
Caída de tensión acumulada: 0,2502 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 11.670 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,20 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,109 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.18. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 9,52 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,2672%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 9,52 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0113 % 
Caída de tensión acumulada: 0,2441 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 11.670 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,22 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,119 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  



 

7.19. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 9,52 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,2768%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 9,52 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0113 % 
Caída de tensión acumulada: 0,2345 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 11.670 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,25 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,133 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.20. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 9,31 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,2854%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 9,31 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0111 % 
Caída de tensión acumulada: 0,2256 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 11.933 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,28 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,147 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  



 

7.21. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 9,52 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,284%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 9,52 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0113 % 
Caída de tensión acumulada: 0,2273 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 11.670 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,25 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,133 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 400 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.22. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 7,64 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,3144%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 7,64 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0091 % 
Caída de tensión acumulada: 0,1947 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 14.544 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,37 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,193 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  



 

7.23. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 8,49 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,3144%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 8,49 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0101 % 
Caída de tensión acumulada: 0,1957 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 13.082 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,37 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,190 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.24. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 8,08 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,3338%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 8,08 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0096 % 
Caída de tensión acumulada: 0,1758 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 13.750 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,44 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,221 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  



 

7.25. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 7,23 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,3728%): - mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 7,23 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0086 % 
Caída de tensión acumulada: 0,1358 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 15.370 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,64 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,308 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.26. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 7,00 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,3728%): - mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 7,00 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0083 % 
Caída de tensión acumulada: 0,1355 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 15.865 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 0,64 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,310 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  



 

7.27. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 8,05 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,4255%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 8,05 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0096 % 
Caída de tensión acumulada: 0,0840 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 13.795 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 1,19 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,471 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.28. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 8,61 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,4255%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 8,61 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0102 % 
Caída de tensión acumulada: 0,0847 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 12.907 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 1,19 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,460 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  



 

7.29. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 7,90 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,4552%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 7,90 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0094 % 
Caída de tensión acumulada: 0,0542 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 14.066 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 2,05 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,658 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
  

 

7.30. FU 

 
ENLLUMENAT 

Datos del circuito 
Origen: FU 
Destino: PUNT DE LLUM LED 1x44W (1PL) 
Longitud total: 8,08 m 
Cable e instalación: RZ1-K (AS)/u/4-B1 
Distribución: F+N+P 
  
Potencias 
Suma de consumos: 44 W 
Potencia máxima prevista, P: 44 W 
Potencia reactiva máxima prevista, Q: 0 VAR 
Potencia aparente máxima prevista, S: 44 VA 
Factor de potencia: 1,0000 
 
Intensidades  
Máxima prevista, Ib=44/(230×1): 0,19 A 
Máxima admisible, Iz , tabla B.52.3 col.4 Cu, 2,5mm²: 0,728×31 = 22,57 A 
Factores correctores: 0,91×0,80 = 0,728 
Densidad de corriente: 0,08 A/mm² 
  
Secciones  
Por calentamiento, SCAL: 1,5 mm² 
Por máxima caída de tensión por tramo, SCDT (3% ): 0,01 mm² 
Por momentos eléctricos, SMMEE (4,4552%): 0,01 mm² 
Adoptada forzada por el usuario a un valor, SADP: 2,5 mm² 
Cable elegido  

(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu Ø25 
  
Caídas de tensión  
Receptor con mayor caída de tensión: PUNT DE LLUM LED 1x44W 
Longitud hasta el elemento con mayor caída de tensión, LCDT: 8,08 m 
Caída de tensión del circuito: 0,0096 % 
Caída de tensión acumulada: 0,0544 % 
  
Potencias máximas admisibles  
Por calentamiento: 5.191 W 
Por caída de tensión: 13.750 W 
  
Intensidades de cortocircuito  
Máxima al inicio del circuito, Icc máx: 2,05 kA 
Mínima al final del circuito, Icc mín: 0,651 kA 
  
Protecciones del circuito  
Dispositivo de protección:  FU 
Intensidad asignada, In: 2 A 
Tensión asignada, Un: 230 V 
Poder de corte, PdC: 50 kA 
Curvas válidas:  
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LAMP S.A. SSH22965ST740NG_3000K SHOT 290 G2 6500 NW STREET GR. 3000K / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  88  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Escena exterior - SENSE ARBRES / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:922

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 23
LAMP S.A. SSH22965ST740NG_3000K 
SHOT 290 G2 6500 NW STREET GR. 
3000K (Tipo 1)* (1.000) 

1221 1222 12.3

2 5
LAMP S.A. SSH22965ST740NG_3000K 
SHOT 290 G2 6500 NW STREET GR. 
3000K (Tipo 2)* (1.000) 

1954 1955 19.7

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 37864 Total: 37881 381.4
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Escena exterior - SENSE ARBRES / Lista de luminarias

23 Pieza LAMP S.A. SSH22965ST740NG_3000K SHOT 
290 G2 6500 NW STREET GR. 3000K (Tipo 1) 
N° de artículo: SSH22965ST740NG_3000K
Flujo luminoso (Luminaria): 1221 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1222 lm
Potencia de las luminarias: 12.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  88  99  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

5 Pieza LAMP S.A. SSH22965ST740NG_3000K SHOT 
290 G2 6500 NW STREET GR. 3000K (Tipo 2) 
N° de artículo: SSH22965ST740NG_3000K
Flujo luminoso (Luminaria): 1954 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1955 lm
Potencia de las luminarias: 19.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  88  99  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior - SENSE ARBRES / Superficie de cálculo - Zona Peatonal 2 / 
Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 403
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(59.270 m, 23.112 m, 0.000 m) 

Trama: 41 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.15 21 0.429 0.250
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Escena exterior - SENSE ARBRES / Superficie de cálculo - Zona Peatonal 2 / Gráfico 
de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 403
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(59.270 m, 23.112 m, 0.000 m) 

Trama: 41 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 5.15 21 0.429 0.250
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Escena exterior - SENSE ARBRES / Superficie de cálculo - C/Ribagorça1 / Isolíneas 
(E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 478
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(38.886 m, 89.134 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 5.85 18 0.464 0.319
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Escena exterior - SENSE ARBRES / Superficie de cálculo - C/Ribagorça1 / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 478
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(38.886 m, 89.134 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 5.85 18 0.464 0.319
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Escena exterior - SENSE ARBRES / Superficie de cálculo / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 441
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(59.200 m, 29.300 m, 0.000 m) 

Trama: 29 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 3.59 21 0.340 0.169
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Escena exterior - SENSE ARBRES / Superficie de cálculo / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 441
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(59.200 m, 29.300 m, 0.000 m) 

Trama: 29 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 3.59 21 0.340 0.169
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Escena exterior - SENSE ARBRES / Superficie de cálculo peatonal Ribagorça / 
Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 257
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(63.672 m, 85.766 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.03 3.58 10 0.446 0.344
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Escena exterior - SENSE ARBRES / Superficie de cálculo peatonal Ribagorça / 
Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 257
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(63.672 m, 85.766 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.03 3.58 10 0.446 0.344
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Escena exterior - SENSE ARBRES / Superficie de cálculo / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 448
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(55.095 m, 28.473 m, 0.000 m) 

Trama: 29 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.00 1.01 21 0.112 0.049
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Escena exterior - SENSE ARBRES / Superficie de cálculo / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 448
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(55.095 m, 28.473 m, 0.000 m) 

Trama: 29 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.00 1.01 21 0.112 0.049
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10 CONSUMS 

En el present punt es fa una anàlisi de la instal·lació, amb una previsió de consum energètic anual. Per altra 
banda, d’aquest consum energètic en podem treure també l’estalvi econòmic i mediambiental del nou 
enllumenat respecte de la instal·lació antiga. 

10.1 CONSUM ENERGÈTIC 
Tipus led, amb una potència de 1.232W. 
  
La mesura d'estalvi és la instal·lació de làmpades tipus LED. 
 
El consum previst és de 3.822,28 kWh/any.  

10.2 ESTALVIS 
No es pot valorar un estalvi real, ja que actualment l'enllumenat que hi ha instal·lat és molt deficitari i no té 
un valors d'il·luminància semblants al que actualment volem instal·lar. 
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1. ANTECEDENTS 

El present projecte es dissenya una instal·lació de reg amb el criteris tècnics aportats per la Àrea 

Metropolitana de Barcelona  (AMB). 

2. COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG 

La instal·lació de reg consta de les següents parts: 

-  Estructura bàsica: xarxa primària, secundària, canalitzacions, pericons i tapes. 

- Distribuïdors d’aigua. 

- Programació. 

2.1. ESTRUCTURA BÀSICA DE LA XARXA DE REG 

La instal·lació de reg té dues parts: 
- Una,  propietat de la companyia subministradora formada pel comptador i una clau de pas anterior al 
mateix. La clau de pas anterior és de quadradet i està en una petita arqueta abans del comptador. Les 
dimensions d’aquests pericons les determina la companyia d’aigües. La clau de pas anterior és d'ús 
exclusiu de la companyia subministradora i no s'ha d'usar en cap cas tret d’una emergència i prèvia 
comunicació al departament de Consums. En el nostre cas s’executa una nova escomesa. 
- L’altra part de la instal·lació està formada per la xarxa de reg pròpiament dita, inclosa la clau posterior del 
comptador. És propietat de l’abonat. En el nostre cas també s’executa nova. 
Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè: 
- Baixa densitat (PE 32) en canonades de diàmetres ≤ 75 mm. 
- Alta densitat (PE 50A i PE 100) i canonada rígida per > 75mm. 
Tots les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de treball mínim de 10bar, i 
segons normativa per a ús alimentari. 
 

2.1.1. XARXA PRIMÀRIA 

És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió a la clau general, ubicat junt al comptador 
d’aigua, fins els diferents mecanismes que en posició de tancat mantenen la pressió. Dita xarxa primària 
només constarà d’una instal·lació ja que en el present projecte no es disposen de fonts ni boques de reg. 
Els accessoris d’unió fins a diàmetre de 75 mm, seran de llautó o fundició i en diàmetres de 90 mm., o 
majors, hauran de ser de llautó, fundició, electrofusió o termofusió fins al final. A la sortida del comptador 
general a cada xarxa existent se li col·locarà una vàlvula de ràcord plà o de tancament elàstic per tal 
d’independitzar-les. 
Com a criteri general la xarxa primària de reg, el diàmetre de la canonada serà d’una mida de ½” superior al 
diàmetre de la canonada d’entrada al comptador. Quan la xarxa primària superi el 100m de longitud, el 
diàmetre de la canonada s’augmentarà dues mides o 1” superior. 
S’hauran de col·locar algunes vàlvules de seccionament que quedaran ubicades dins del pericó prefabricat 
de formigó amb tapa de fundició. Aquesta xarxa haurà d’agrupar, mitjançant claus de pas, zones de 10 
sectors aproximadament. 
 

2.1.2. XARXA SECUNDÀRIA 

És el tram de canonada principal entre la vàlvula sectorial i la derivació als elements de distribució d’aigua, 
ja siguin difusors, aspersors, ramals de degoteig. És aquella que no manté la pressió d’aigua per tenir una 
via de sortida. Tots els accessoris d’unió podran ser de polietilè i específics de cada element. 
El diàmetre de la canonada en tota la seva longitud, dependrà del cabal que hi circuli (segons projecte) i de 
la seva longitud. Sense prejudici dels corresponents càlculs hidràulics i per un concepte constructiu com a 
criteri general: 
 Cabal  Canonada  Accessoris 
 1.000l/h  20 mm  ½” 
 2.000 l/h  25 mm  ¾” 
 4.000 l/h  40 mm  1 ¼” 
 10.000 l/h  50 mm  1 ½” 
 20.000 l/h  63 mm  2 ” 

2.1.3. CANALITZACIONS 

Sempre que sigui possible totes les canonades hauran de discórrer sota paviment tou, evitant les zones 
asfaltades o pavimentades, i a una fondària de 50cm. 
En zones de paviment dur, com poden ser aglomerats, panots, peces prefabricades,... es col·locaran passa 
tubs, amb el doble de diàmetre interior que el de les canonades, amb pericó de registre per cada 40 m de 
distància, com a màxim, de la mateixa manera que en corbes tancades i accessoris. El traçat de les 
canonades en zones de paviment, sorra o parterres, es realitzarà segons el detall de plànols.  
Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es col·locaran tubulars amb arquetes 
de registre als dos costats de la calçada, ubicades aquestes a les voreres o en paviment tou, sent visibles 
les tubulars en el seu interior.  
Els diferents sistemes de distribució d’aigua, no es podran barrejar dins d’un mateix sector de reg. 
A) Rases: 
La rasa tindrà unes dimensions mínimes de 20 cm d’ample i 50 cm de fondària fins la generatriu superior 
del tub. Un cop oberta la rasa, es regularitzarà el fons amb una base de sorra (sauló), per a seient de la 
canonada de 15 cm. A continuació es procedirà a la col·locació de la canonada i es recobrirà amb una capa 
de 15 cm. de sorra (sauló), per evitar que qualsevol element (pedres, etc,....) toqui la canonada i 
seguidament es procedirà al farcit de la rasa. 
Quan en una mateixa rasa s’ubiquin diferents canonades o conduccions elèctriques, aquestes estaran 
separades entre elles uns 10 cm, per facilitar reparacions posteriors. 
a. Rases dins de parterres i paviments de sauló 
Les rases dins de parterres es reblaran sense compactar i deixant el terra amb un abombament de 10 cm. 
Si la terra de la rasa dels parterres té una granulometria fina, es podrà evitar la protecció de la canonada 
amb sauló. 
En zones verdes consolidades serà obligat obrir les rases amb rasadores d’espasa de fins a 20 cm. 
d’amplada o manualment. Les rases fetes sobre paviment de sauló es reblaran amb sauló en tongades de 
20 cm. piconades al 95 % PM. 
Quan en una mateixa rasa s’ubiquin vàries canonades, aquestes estaran separades entre elles uns 10 cm., 
per facilitar reparacions posteriors. 
b. Rases en passos de calçades, voreres, paviments i paviments especials 
S’efectuaran segons el disposat en els plànols de detall del projecte. 

2.1.4. PERICONS I TAPES 

Les mides dels marcs de les tapes dels pericons seran: de 60x60cm per la resta com serien registres, 
creuaments de calçada, vàlvules de descàrrega manual i automàtica,... amb frontisses i tanca. I, en tots els 
casos, especificarà “Reg Parcs i Jardins”. 
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Tots els pericons estaran formats per parets de 15 cm. de gruix de totxanes i el fons serà de 20 cm. de 
grava pel drenatge. Únicament es formigonarà el fons del pericó de la vàlvula de rentat que es connecti a 
embornal. 
El sentit d’obertura de la tapa, per seguretat, anirà cap a parterre i calçada. 
Els pericons restaran ubicats fora dels parterres a 30 - 40 cm. Aproximadament de la vorada col·locant 
passa murs que connectin el pericó amb l’interior del parterre. 
En casos especials com poden ser mitjanes entre calcades, etc..., les arquetes s’ubicaran a l’interior del 
parterre a 30 cm de la vorada, quedant el marc de la tapa collat al pericó amb morter i acabant en bisellat 
el voltant del pericó per afavorir el creixement vegetal. 
L’interior del pericó anirà enfosquit amb morter tipus 1 i 3. Es disposaran passamurs amb un diàmetre 
doble al de la canonada a instal·lar. 
Les tapes dels pericons han de complir amb les següents característiques: 
Tapa: 
- Realitzada en fundició dúctil. ISO 1083/EN1563, classe B-125. Compleix amb la norma UNE EN-124, amb 
certificat emes per empresa acreditada ENAC o equivalent europeu. 
- Superfície metàl·lica antilliscant tipus. 
- Tapa bloquejada amb el seu marc per una tanca d’un quart de gir per clau i extraible a 90º. La tapa ha 
d’obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a 
un angle igual o superior a 90º. 
- 27kg de pes (tot el dispositiu 39kg en pericó simple i 80kg en pericó doble) 
- Tap de goma per protegir el pany. 
 
Marc: 
- Realitzat en acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630. 
 
Manipulació: 
- Esforç d’aixecament entorn als 15 kg. 
- Desbloqueig i obertura amb clau. 
- La clau de bloqueig serveix per la seva manipulacio una vegada bloquejada la tapa. 
 
A) Altres tapes i pericons (comptador d’aigua,...) 
La dimensió del pericó del comptador d’aigua de reg vindrà determinada pel cabal sol·licitat en el projecte, i 
complirà les normatives vigents de la Societat General d’Aigües de Barcelona.  
La resistència de la tapa haurà de complir amb la norma de resistència EN-124per als dispositius de 
cobriment i tancament descrits al grup 2, clase B-125. 
En relació al pes, no podrà superar els 20kg d’esforç. 
Les característiques de les tapes i pericons per a les connexions a la xarxa 
freàtica hauran de complir amb les especificacions tècniques del Departament Pla Director del Freàtic, 
d’Abastament ,de la Àrea de Medi Ambient. 
 

2.2 DISTRIBUÏDORS D’AIGUA 
Els distribuïdors d’aigua són aquells elements específics d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua 
d’acord amb una pluviometria determinada: boques de reg, aspersors, difusors, ramals de degoteig, etc. 
Són elements fonamentals de qualsevol instal·lació ja què la seva correcta distribució i agrupació, 
respectant la seva pressió de funcionament, determinen una correcta uniformitat del reg i la pluviometria de 
cada sector de reg. És a dir  els litres que s’aporten en un metre quadrat en una hora, dada força important 
en la programació del reg. 
Orientativament, les pressions de funcionament correctes dels diferents emissors són : 
- Aspersors comercials, estàndard tipus i compatibles de 2,5 a 3,5 atm. 
- Difusors estàndard tipus i compatibles a 2 atm. 
- Broquet giratori a 2 atm. 

- Degotadors autocompensants entre 1 i 3,5 atm. 
Com a pluviometries orientatives es considera: 
- Aspersors: de 8 a 20 mm/h 
- Difusors: de 40 a 50 mm/h 
- Broquet giratori: 12 a 18 mm/h 
- Degotadors arbrat ( 1 per m2): de 2 a 8 mm/h 
- Degotadors parterre ( 11 per m2): 25 mm/h 

2.2.1.  BOQUES DE REG 
Les boques de reg estaran separades entre elles a no més de 50 m. de distància, l’esmentada distància no 
serà computable, en zones amb dificultats o obstacles, escales i en creuament de calçada per on circulin 
vehicles. 
L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles amb una canonada de 50 
mm de diàmetre. 
Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per a vàries boques de reg, aquesta serà d’igual diàmetre 
que la xarxa primària, i es segmentarà amb una vàlvula d ‘esfera fixa de juntes de ràcord pla, d’igual 
diàmetre que la canonada ubicada dins del pericó. 
Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i el més a prop possible d’aquests. 
Quan la xarxa de boques de reg discorri per zona pavimentada anirà protegida per una tubular rígida del 
doble de diàmetre interior que el diàmetre d’aquesta i es col·locaran pericons de registre en corbes 
tancades, accessoris i on es faci la derivació per alimentar la boca de reg . 

2.2.2.  REG PER ASPERSIÓ 
En el present projecte no es disposen. 

2.2.3. REG PER DIFUSORS 
En el present projecte no es disposen. 

2.2.4. REG PER DEGOTEIG 
Aquest tipus de reg serà sempre automatitzat amb programadors i estarà dotat de filtre de malla de 130μ 
(micres) desmuntable per facilitar la seva neteja. 
També estarà dotat de vàlvula metàl·lica reductora de  pressió, col·locada a la sortida 0,5 atm, amb 
manòmetre de pressió. 
La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics per a cada producte, 
col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant,... i altres accessoris corresponents segons el producte. 
La distància entre degotadors serà de 40cms i entre tubs degotadors serà de 40cms. 
Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, quedant en zones de terra. 
 
A) Reg per degoteig d’arbrat: 
S’instal·larà reg per degoteig en els arbres de nova plantació.  
Dita instal·lació discorrerà continua d’escocell a escocell, just per sota de la capa de formigó a 30 cm. 
aproximadament sent visible la canonada en un lateral interior del mateix, on s’efectuarà la connexió amb 
l’anell de degotadors. 
L’anell de degoteig serà autocompensat amb degotadors inserits a cada 30 cm. de 2,2 l/h Aproximadament. 
Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escocell o s’enregistraran 
en pericons. 
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà a tots els punts alts de la 
instal·lació, dins del pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de reg o el de la vàlvula de 
rentatge. 
 
B) Reg per degoteig en parterres de zona verda: 
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En aquest tipus d’instal·lació es crearà una xarxa secundària formada per un col·lector d’entrada i un altre 
de sortida de polietilé (PE) del mateix diàmetre que la derivació. Entre els col·lectors es connectaran línies 
de canonada no superiors a 80 m. de longitud amb degolladors autonetejades i autocompensants de 2,3 l/h, 
inserits a cada 40 cm. com a màxim.  
 
Dites línies estaran separades 20 cm. de les voreres i entre elles 40 cm, quedant soterrades entre 5 i 10 
cm. en funció del tipus de plantació.  
 
Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que la canonada 
dins del pericó, connectat al sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació amb el fons formigonat i 
amb pendent suficient cap a l’embornal per afavorir l’evacuació. En cas que no es trobi cap embornal a la 
zona, caldrà col·locar un colze de llautó amb rosca mascle d’1” i deixar el fons del pericó drenant i amb 
graves. 
 
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà a tots els punts alts de la 
instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de reg o el de la vàlvula de 
rentatge. 

2.3. PROGRAMADORS DEL REG 
En el municipi hi ha instal·lada una xarxa de programació de la marca Samcla. Amb la nova disposició de 
sectors de reg s’instal·laran programadors de 1 i 2sectors. Es disposarà una electrovàlvula màster amb un 
programador d’un sector que es programarà amb el rang horari de reg de totes les zones, i així es podran 
evitar pèrdues d’aigua de la instal·lació.  
 
Tots els solenoides seran a 9v i estaran governats mitjançant programadors Samcla. Aquests programadors 
hauran de fixar-xe en una de les parets dels pericons de reg amb un visos i les seves connexions 
elèctriques s’hauran de fer-se amb connectors estancs. 

3. PROVES DE LA INSTAL·LACIÓ 

A) Assaig de pressió interior de canonades de reg: 
Es realitzarà a mida que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada per la Direcció 
Facultativa, recomanant-se que aquests trams tinguin una llargada aproximada de 200 m. Abans de 
començar la prova s’han de col·locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada i la 
rasa ha d’estar parcialment plena deixant les juntes descobertes.  
S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, mantenint-se plena la canonada, al menys 
48 hores. 
L’omplert de la canonada es realitzarà per la part baixa de la mateixa deixant oberts tots els elements que 
puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament de baix a dalt. Es 
comprovarà que les vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes. 
La pressió es farà pujar lentament, de forma que l’increment de la mateixa no superi 1 kg/cm2/minut. 
Un cop obtinguda la pressió, es deixarà aquesta durant 30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant 
aquest temps, el manòmetre no acusi descens superior a l’arrel quadrada de P cinquens (√P/5), essent P la 
pressió de prova en rasa en quilos per centímetre quadrat.  
Quan el descens de pressió del manòmetre sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant 
les juntes que perden aigua, canviant si fora necessari algun tub, de forma que, a la fi s’aconsegueixi que el 
descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 
 
B) Assaig d’estancament de canonades de reg 
Després d’haver realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior deurà realitzar-se la d’estancament. 
La pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el tram de la canonada objecte 
de la prova. La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que s’ha de subministrar al tram de 

canonada en prova mitjançant un bombin tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova 
d’estancament desprès d’haver omplert la canonada d’aigua i haver expulsat l’aire. La duració de la prova 
d’estancament serà de 2 hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat per la fórmula 
V=K·L·D· on: 
- V = pèrdua total en prova, en litres. 
- L = longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
- D = diàmetre interior, en metres. 
- K = coeficient de pèrdues de càrrega depenent del material. 
El contractista, a les seves expenses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos qualsevol que siguin les 
pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, encara quan el total 
sigui inferior a l’admissible. 
A més de les dues proves preceptives descrites a realitzar (pressió i estanqueitat), es tindran en compte 
totes les indicacions que sol·liciti la Direcció Facultativa, per al millor control qualitatiu de les obres. 
Els resultats d’aquests assajos s’hauran de lliurar en forma de certificats junt amb els plànols “As-Built” el 
dia de la recepció. 
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4. CÀLCULS 

 
 



Sistema de Riego por Goteo
para árboles

Esp. Goteros (cm): 40 cm
Caudal / Gotero (l/h): 2,3 Esp. Líneas (cm): 40 cm

Caudal Válvula Válvula Ø Tubería
Surf.(m²) Long.(m) (m³/h) Eléctrica Manual (mm)

Zona n°
1 84,0 210 1,21 XCZ100 1'' Ø32
2 37,4 94 0,54 XCZ075 3/4'' Ø25

Gotero

Página 1/2

Sistema de Riego por Goteo
para árboles

DRIPLINE: Tubería Ø16 con Goteros integrados auto compensantes

Caudal por Gotero 
0,0035 m3/h

Anillo de Tubería DRIPLINE Diámetro : 0,70 m

Espaciado entre Goteros: 0,30 m

Longitud de DRIPLINE: 31 m

Cantidad Nb Long C Zona Válvula Válvula Ø Tubería
Válvula Arboles Goteros Dripline M3/h Eléctrica Manual (mm)

1 14 103 31 0,36 XCZ075 3/4'' Ø25

14 103 31 0,36

Página 2/2
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1. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Normativa Estatal: 

- CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües. RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006. 

- Ley 29/1985, de 2 de Agosto de 1985, de Aguas (Dir 76/464/CEE, Dir 80/68/CEE) – BOE 8 Agosto 1985
  

- Real Decreto 849/86, de 11 de Abril de 1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los títulos: Preliminar I, IV, VI y VII de la Ley de Aguas (Dir 76/464/CEE, Dir 
80/68/CEE) – BOE 30 Abril 1988.  

- ORDEN MINISTERIAL DE 11 DE MAYO DE 1988, sobre características básicas de calidad que debenser 
mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua 
potable (Dir 75/449/CEE) – BOE 24 Mayo 1988.  

- REAL DECRETO 734/88, de 1 d Julio 1988, por el que se establecen las normas de calidad de las aguas 
de baño (Dir 76/160/CEE) – BOE 13 Julio 1988.  

- LEY 22/88, de 28 de Julio de 1988, de Costas (Dir 76/464/CEE) – BOE 29 Julio 1988.  

- REAL DECRETO 927/88, de 29 de Julio de 1988, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la 
Ley de Aguas (Dir 76/464/CEE, Dir 76/160/CEE, Dir 78/659/CEE, Dir 79/923/CEE) – BOE 31 Agosto 1988. 

- ORDEN MINISTERIAL DE 16 DE DICIEMBRE DE 1988, relativa a los métodos y frecuencias de análisis  
de inspección de las aguas continentales que requieren protección o mejora para el desarrollo de la vida 
piscícola (Dir 78/659/CEE) – BOE 22 Diciembre 1988.  

- REAL DECRETO 38/89, de 13 de Enero de 1988, por l que se establecen normas sobre calidad exigida a 
las aguas para la cría de moluscos (Dir 79/923/CEE) – BOE 20 Enero 1989.  

- ORDEN MINISTERIAL DE 15 DE OCTUBRE DE 1990, por la que se modifica la Orden de 11 de Mayo de 
1988, sobre características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de agua 
superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable (Dir 75/440/CEE) – BOE 23 Octubre 
1990.  

- REAL DECRETO 1310/90, de 29 de Octubre de 1990, por el que se aprueba la utilización de los lodos de 
depuración en el sector agrario (Dir 86/278/CEE) – BOE 1 Febrero 1990.  

- RESOLUCIÓN DE 28 DE ABRIL DE 1995, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 17 de Febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales – BOE 12 Mayo 1995.  

- REAL DECRETO 484/95, de 7 de Abril de 1995, sobre medidas de regularización y control de vertidos  

– BOE 21 Abril 1995  

- REAL DECRETO-LEY 11/95, de 28 de Diciembre de 1995, por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas (Dir 91/271/CEE) – BOE 30 Diciembre 1995.  

- REAL DECRETO 26/96, de 26 de Febrero de 1996, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (Dir 91/676/CEE) – BOE 2 Marzo 
1996.  

- REAL DECRETO 509/96, de 15 de Marzo de 1996, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/95, por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (Dir 91/271/CEE)– BOE 
29 Marzo 1996.  

- RESOLUCIÓN DE 25 DE MAYO 1988, por l que se declaran las “zonas sensibles” en las cuencas 
hidrográficas intercomunitarias – BOE 30Junio 1998.  

-  REAL DECRETO 2116/98, de 2 de Octubre 1998, por el que se modifica el Real Decreto 509/96, de 15 
de Marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/95, de 28 de Diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (Dir 98/15/CE) – BOE 20 Octubre 1998.
  

- LEY 46/1999, de 13 de Diciembre, de modificación de la Ley de Aguas 29/1985.  

- REAL DECRETO 995/2000, de 2 de Junio 2000, que establece los objetivos de calidad para determinadas 
sustancias contaminantes y modificación del Reglamento Dominio Público Hidráulico, aprobado por RD 
849/1986 de 11 de Abril.  

-  REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas 
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Normes UNE: 

 

 

2. ANTECEDENTS 

Els carrers afectats per la intervenció són c/Ribagorçana i c/República Argentina, de la població de Cornellà 
de Llobregat (Barcelona). 
 

Els carrers del present projecte es troben actualment urbanitzats, i concretament la xarxa de clavegueram 
es troba reformada amb anterioritat. Aquesta reforma no avarca la totalitat dels carrers d’intervenció per lo 
que es realitza és de renovació i reconnexió de la xarxa de clavegueram d’aquests segons s’indica en 
plànols.  
  
El disseny de la instal·lació s'ha realitzat segons els requisits tècnics recomanats pels equips tècnics de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquests requisits es descriuen a continuació: 
- Criteri de maximitzar l'estanquitat i flexibilitat del sistema de drenatge. 
- Tubs materials plàstics tipus polietilè (PEAD de doble paret estructurada alveolar exterior i llisa interior) per 
a totes les conduccions, tant principals com escomeses domiciliaries. 
- Pous i accessoris del mateix material que les conduccions. 
- Reblerts de rases es realitzaran amb materials granulars. 
- S'exigirà al finalitzar els treballs el pas de càmeres i proves d'estanqueïtat a tota la xarxa executada. 

 
Per realitzar els càlculs s’han tingut en compte totes les normatives aplicables. 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

3.1. DISSENY DE LES XARXES 

El disseny de la xarxa ve condicionat per les característiques de les xarxes externes existents, i en especial 
la cota i capacitat d'evacuació dels pous de recepció externs a cada extrem del carrers d'intervenció, 
c/República Argentina i c/Mossèn Andreu.   
 
Un dels condicionants més importants és la existència de la xarxa unitària, i no separativa. Això determina 
el tipus de xarxa a instal·lar, i per tant haurem de contemplar una xarxa unitària que ens permetrà evacuar 
el cabal d'aigües pluvials i residuals. 
 
Descripció de la xarxa de clavegueram per trams: 
 
- Tram 1: És el tram comprès pel c/Ribagorçana cap al c/Mossèn Andreu, començarà casi al costat del 
c/Ramoneda fins al c/Mossèn Andreu. El col·lector unitari de nova execució anirà pel centre del carril de 
circulació i recollirà els embornals que recullen les aigües pluvials pròpies del carrer.  
 
- Tram 2: És el tram comprès pel c/Ribagorçana cap al c/República Argentina, començarà en l’encreuament 
del carrer superior fins al final del carrer i es connectarà a la xarxa existent al encreuament de Mossèn 
Andreu i República Argentina.  
 

3.2. CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS 

3.2.1 CANALITZACIONS I ACCESSORIS 

Les canonades de la xarxa de clavegueram seran de polietilè d'alta densitat (PEAD) amb densitat> 930 
kg/m3, segons la norma UNE-EN 13476. Els diàmetres seran normalitzats OD d'acord amb la norma UNE-
EN 13476) en barres de 6 fins a 12 m. Les canonades seran corrugades externament i amb paret interna 
llisa, tipus B segons UNE-EN 13476, fabricat amb doble paret mitjançant coextrusió, assegurant la rigidesa 
anular. 
Tindran una classe de Rigidesa anular SN-8 kN/m2 obtinguda sobre mostres del producte segons UNE-EN 
ISO 9969. El color de les canonades serà, blanc al interior per facilitar la inspecció mitjançant càmera de TV 
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i negre exterior per a protecció contra els raigs UV. Les unions a realitzar amb maneguet en polietilè i junta 
de EPDM. 
 
Totes les peces especials i els pous i arquetes s'obtenen de la canonada i els diversos components, 
acoblats mitjançant soldadura per aportació de polietilè i / o extrusió. 
 
El sistema d'unió del tub es realitza amb maneguet i junta d'estanqueïtat en EPDM. La unió amb maniguet 
és al simple endoll a campana ja que permet una major llibertat en el curs de la instal·lació, permetent 
utilitzar seccions de longitud necessària sense estar condicionats per la presència d'una junta posicionada 
en la campana. El maniguet té prou longitud com per introduir almenys 2-3 corrugas de manera que es 
garanteixi la coaxialitat de les canonades contigües. La possible derivació horitzontal o vertical, que en els 
altres tipus de canonades amb unions d'endoll campana està permesa per a un desplaçament angular en la 
mateixa junta, es garanteix amb la possible curvatura del cos de la canonada, mentre que el maniguet 
assegura la fixació axial sense deformacions anòmales de la junta. La junta es realitza amb un disseny 
específic, ja àmpliament provat i que compleix les disposicions de la normativa. La junta es col·loca entre 
les dues primeres corrugas a continuació del principi del tub, amb el llavi situat en direcció oposada al 
costat pel que s'introdueix. La introducció s'ha de fer amb mecanisme de palanca o de totes maneres amb 
empenta o tensió axial, assegurant-se de que l'entrada és correcta i evitant donar cops de martell que 
puguin danyar la junta i el maniguet. 
 
Les unions per empalmar a canonades d'altres materials es poden empalmar, mitjançant peces especials 
projectades amb aquesta finalitat pel mateix fabricant. 
 

3.2.2 POUS DE REGISTRE  

Els pous de registre o resalt seran també de polietilè d'alta densitat (PEAD), preferiblement del mateix 
fabricant. Els pous són estructures autònomes dotades dels necessaris trams d'entrada i de sortida. 
Aquests estan dotats dels necessaris trams d'embocadura i de sortida i el fons. La unió entre les 
connexions dels pous i els tubs de línia es realitza generalment amb un maneguet. 
 
Els pous es subministren amb al alçada desitjada ja es componen del mateix material que les canonades. 
 
Les tapes de registre hauran de complir la UNE EN 124, i les següents condicions: 

- Característiques del conjunt:    
o Classe: 

+ D400 a calçada, amb un pes mínim de:  
 Cota de pas D600: 

 Marco aparent: 100 kg 
 Marco no aparent: 80 kg 

+ C250 en zona d'aparcament, amb un pes mínim: 
 Cota de pas D600 

 Marco aparent 75 kg 
 Marco no aparent 60 kg 

 + B125 en vorera, amb un pes mínim: 
 Cota de pas D600 

 Marco aparent 55 kg 
 Marco no aparent 40 kg 

o Material: Fundició dúctil 
o Compliment Norma EN-124 mitjançant certificació de empresa acreditada por la ENAC (segell 

de la empresa certificadora). 
o Pintura anticorrosiva epoxídica o hidrosoluble. 

o Moviment nul entre tapa i marc en situació tancada.  
o Perfecte enrasat de la tapa respecte al marc. 
o Es recomana la col·locació en calçada de tapes amb marc no aparent. 
o Junta elàstica de catxo artificial. 

- Característiques de la tapa:    
o Rodona amb un pas lliure de: 

  + D700 en pous de dimensions 70 x 70 cm o D70 cm. 
   + D600 en pous de dimensions de 60 x 60 cm o D60 cm.  

o  Obertura de una sola bisagra 
o Angle d'obertura >110º 
o Fixació de seguretat a 90º. 
o La posició de extracció de la tapa no ha de coincidir amb la posició de bloqueig. 
o Obertura perpendicular al marco (bisagra al mig d'un dels costats). S'accepta obertura 

diagonal al marc per tapes de marc aparent per col·locar en vorera. 
o Retolació integrada amb l'escut: 

 La norma EN 124. 
 Nombre de l'Ajuntament. 
 La paraula Clavegueram, Recollida d’Escombraries o Aigua no Potable. 
 L'escut de l'Ajuntament. 
 La classe a la que pertany (D400, ...). 
 El nom i/o la sigla del fabricant i el lloc de fabricació, que pot estar en forma de codi. 

El logotip de la empresa certificadora per ENAC, nom del dossier, amb una dimensió 
mínima de A= 0,5mm. 

 Mes o setmana i any de fabricació, o codi de trazabilitat descrit pel fabricant en el 
procediment corresponent. 

o Superfície del gravat: segons norma EN 124, mínim 10% i màxim 70% de la superfície total. 
o Orifici entre tapa i marc, enfrontat a la bisagra per fer palanca. 
o Tancament pel propi pes. 
o Inexistència de bloqueig amb la tapa tancada. 

- Característiques del marc:    
o Base de marc quadrat i coll circular, dimensions: 

 90 x 90 mínim per pous de 70 x 70 cm o D70 cm 
 80 x 80 mínim per pous de 60 x60 cm o D60 cm. 

o Recolzament perimetral mínim de 10 cm sobre pous de registre. 
o Assentament amb morters especials de anivellació i ancoratge. 
o Alçada mínim 10 cm.  
o Tipus de marc: 

 Aparent (quadrat visible en superfície)  
 No aparent (cercle visible en superfície, la resta embegut sota el terreny) 

 
El pou es col·locarà sobre una base de formigó de qualitat H-125 i un gruix de 20 cms. Un cop situat el pou 
sobre la solera de formigó es connectaran els tubs d'evacuació i es formigonarà les connexions i la base del 
pou fins a 40 cms d'alçada, des de la solera de recolzament. Amb el formigó encara tendre s'anivellarà el 
pou. A continuació es reomple la zona colindant al pou (2/3 de l'alçada des de la solera) amb material 
d'aportació granulars, amb una granolumetria no inferior a 4mm ni superior a 16mm. Es reomplirà en 
tongades de 30cms, compactant cada tongada fins aconseguir la densitat requerida. 
 
 



 

REURBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ANTIC CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ  DE LLOBREGAT 

 

MEMÒRIA 5 de 7 

3.2.3 CARACTERISTIQUES DE LES RASES 

Les rases seran del tipus estreta ja que els carrers per on es realitza la xarxa de clavegueram són molt 
estrets, i tindran un recolzament de tipus-A, és a dir, disposarà un llit continu de material granular compactat 
sobre la que descansarà el tub i envolicar-lo un angle de 120º.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S'excavarà fins la línia de la rasant sempre que el terreny sigui uniforme, si queden al descobert elements 
rígids tals com pedres, roques, fàbriques antigues, etc., caldrà excavar per sota de la rasant per efectuar un 
farciment posterior. El material procedent de l'excavació s'apilarà prou allunyat de la vora de les rases per 
evitar l'enfonsament d'aquestes o que el despreniment del mateix pugui posar en perill els treballadors. El 
farciment de les excavacions complementàries realitzades per sota de la rasant es regularitzarà deixant una 
rasant uniforme. El farciment es realitzarà preferentment amb sorra solta, grava o pedra picada, sempre que 
la mida màxima d'aquesta no excedeixi de 2 cm. S'evitarà l'ocupació de terres inadequades. Aquests farcits 
es piconaran acuradament i es regularitzarà la seva superfície. 
 
Un cop col·locada la canonada, el farciment de les rases es compactarà per tongades successives. Les 
primeres tongades fins a uns 30 cm. per sobre de la generatriu superior del tub es faran evitant col·locar 
pedres o graves amb diàmetres superiors a 2 cm. i amb un grau de compactació no menor del 95% del 
Proctor 
Normal. Les restants podran contenir material més gruixut, recomanant, però, no emprar elements superiors 
als 20 cm. i amb un grau de compactació del 100 per 100 del Proctor Normal. Es tindrà especial cura en el 
procediment emprat per terraplenar rases i consolidar farcits, de manera que no es produeixin moviments 
de les canonades. No s'ompliran les rases en temps de grans gelades o amb material gelat. 
El comportament a llarg termini de qualsevol canonada, està directament relacionat amb la qualitat del 
muntatge i dels materials utilitzats en la instal·lació del producte.  
 
La profunditat mínima de les rases es determinarà de manera que les canonades resultin protegides dels 
efectes del trànsit i càrregues exteriors, així com per preservar-les de les variacions de temperatura del 
medi ambient. Per a això s'haurà de tenir en compte la situació de la canonada (segons sigui sota calçada o 
lloc de trànsit més o menys intens, o sota voreres o lloc sense trànsit), el tipus de farciment, la pavimentació 
si existeix, la forma i qualitat del llit de suport, la naturalesa de les terres, etc. 
Com a norma general la profunditat mínima serà tal que la generatriu superior de la canonada quedi 
almenys a 0.8 m. de la superfície, en voreres o llocs sense trànsit rodat pot disminuir aquest recobriment a 
0,6 m. Si el recobriment indicat com a mínim no pogués respectar-se per raons topogràfiques, per altres 
canalitzacions, etc., es prendran les mesures de protecció necessàries. 
Les conduccions de sanejament se situaran en un pla inferior a les de proveïment, amb distàncies vertical i 
horitzontal entre una i altra no inferior a 1 m.. Si aquestes condicions no es puguin mantenir justificadament 
o calgués encreuaments amb altres canalitzacions, s'han d'adoptar precaucions especials. 

 

 
 
L'amplada de la rasa depèn de la mida dels tubs, profunditat de la rasa, talussos de les parets laterals, 
naturalesa del terreny i consegüent necessitat o no d'apuntalament, etc. com a norma general l'amplada 
mínima no ha de ser inferior a 0,7 m. i s'ha de deixar un espai de 0,25 m. a cada costat del tub, per poder 
compactar els ronyons dels tubs. 
 
 

4. CÀLCUL HIDRÀULIC DE LA XARXA CLAVEGUERAM 

4.1. DADES DE PARTIDA 
Pel càlcul i disseny de la xarxa de clavegueram pluvial s'han considerat les següents dades:  
 
Tram 1: Pl/ Ribagorçana- c/Mossèn Andreu........... A1 = 0,1005 Ha. 
Tram 2: Pl/ Ribagorçana-c/República Argentina....  A2 = 0,1786 Ha. 
 
 
Diàmetre mínim: 
S'ha considerat un diàmetre mínim de 400mm per les xarxes principals.  
 
Velocitats: 
L'aigua circula per la xarxa en règim de làmina lliure, per gravetat. El límit superior de la velocitat s'estableix 
per evitar l'erosió als conductes, ja que l'aigua arrossega arenes i materials sòlids, i depèn de la resistència 
a l'abrasió del material amb la que es troben fabricats els conductes. 
 
Tenint en compte l'elevada resistència a l'abrasió de les canonades de plàstic i la gamma de diàmetres que 
constitueix el seu camp d'utilització (200-2400 mm), es poden admetre, en aquest tipus de canonades, 
velocitats de circulació de fins a 5 m / seg. 
 
Pel que fa al límit inferior de la velocitat, que s'estableix per garantir la capacitat d'arrossegament i evitar 
sedimentacions en els conductes, cal tenir en compte que perquè hi hagi velocitat ha d'haver cabal, i aquest 
falta en nombrosos ramals, en època seca i a determinades hores. 
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En efecte, en les xarxes unitàries quan no plou, hi ha moltes clavegueres, sobretot en capçaleres de xarxa, 
que a determinades hores no transporten aigua, ja que els consumidors no produeixen abocaments (hores 
nocturnes). Per aquesta raó, es considera inútil establir valors mínims per a la velocitat de circulació, ja que 
aquest valor mínim, com s'ha vist, és zero. Sembla molt més adient fixar uns valors mínims per a les 
pendents dels conductes, de manera que garanteixin la capacitat d'arrossegament quan es produeixin 
cabals, i, paral·lelament, establir elements adequats de neteja de la xarxa en les capçaleres dels ramals 
(càmeres de descàrrega, pous de neteja, etc.). 
 
No obstant si en els càlculs la necessitem, la velocitat mínima recomanada és de 0,6 m / s, per sota 
d'aquesta velocitat l'acumulació de residus sòlids a les clavegueres és freqüent. 
 
Pendents:  
Els pendents s'hauran d'adaptar, en la mesura del possible, a la topografia de la zona. Normalment es pren 
el criteri general que la pendent no superi el 4 m / km., però de vegades resulta molt difícil mantenir-lo. 
 
El pendent de la xarxa de clavegueram s'ha d'ajustar a dos condicionants extrems. D'una banda, ha de ser 
tal que, a cabals baixos, no es produeixin sedimentacions i, d'altra banda, a cabals alts, s'han d'evitar fortes 
velocitats, que amb presència de materials abrasius arrossegats, puguin deteriorar els conductes. 
 
A continuació s'indiquen els pendents recomanades en funció del diàmetre del conducte 

 
 

Anàlogament, el pendent màxim es determina per la velocitat màxima de la conducció.   
 
 

4.2 CABAL DE DISSENY D'AIGÜES PLUVIALS 
Pel dimensionament d'aquesta xarxa s'estimen els cabals d'aportació mitjançant el mètode racional, que 
permet la quantificació del volum d'aigua a evacuar resultant de la precipitació pluvial amb període de retorn 
de 2 i 25 anys. 
. 
 
La intensitat pluviomètrica s'ha obtingut de les directrius establertes en el CTE. Donada la ubicació del 
projecte a Cornella de Llobregat li correspon segons el Annex B del CTE-DB-HS5 una intensitat 
pluviomètrica de 135 mm/h. 
 
Per a un règim amb intensitat pluviomètrica diferent de 100mm/h, s’haurà d’aplicar el següent factor de 
correcció a la superfície de la taula adjunta.  
 

f= 135/100 = 1,35 
 

El coeficient d'escorrentia aplicable és el d'àrees urbanes: CE = 0,85. 
 
Per aplicació del mètode racional modificat, el cabal de disseny serà: 

 
QP= (A x CE x IM ) / 3600 
 
On: 
 
A = àrea d'aportació (m²). 
CE = coeficient d'escorrentia conca. 
Im = Intensitat màxima de pluja per a un període de retorn (T) i temps de concentració (tc) en mm / h. 
Qa = cabal (l/s) màxim d'aportació de conca. 
 
Tram 1: c/ Ribagorçana-c/Mossèn Andreu..................Qp1 = 1.005 m² x 0,85 x 135 mm/h / 3600 = 32,03 l/s. 
Tram 2: c/ Ribagorçana-c/República Argentina...........Qp2 = 413 m² x 0,85 x 135 mm/h / 3600 = 56,92 l/s. 
 

4.3 CABAL DE DISSENY D'AIGÜES RESIDUALS 
Per aplicació del mètode racional modificat, el cabal de disseny serà: 
 
QR = Kr x A x f 
 
On: 
Qr = Cabal de d’aigües residuals. 
Kr = Cabal d’aigües residuals mig, depèn del ús del sol (l/s/Ha). Per àrees urbanes és de 1,2 l/s/ha. 
A = Superfície de la conca (ha). 
f = factor de punta, equivalent a 3,648. 
 
No es disposa de recollida d’aigües residuals. 

 

4.4. CÀLCUL HIDRÀULIC. FORMULACIÓ 
Per al càlcul hidràulic de les canonades i col·lectors de les noves xarxes d’aigües pluvials i residuals 
s'utilitza la fórmula de Manning, que permet el càlcul de la velocitat en un col·lector funcionant a secció 
plena mitjançant l'expressió: 

 
On: 
R: radi hidràulic (Secció ocupada per l'aigua / Perímetre mullat) en metres. Per conductes circulars que 
funcionin a secció plena el seu valor és D/4, on D és el diàmetre del conducte. Pel cas que funcionin en 
làmina lliure (la majoria de dels casos), aquest paràmetre es calcula mitjançant iteracions. 
i: pendent del col·lector en m / m. 
n: coeficient de Manning, es pren de 0,007 per materials de polietilè d’alta densitat.: 
 
 
En aquest cas en ser col·lectors circulars el diàmetre necessari per evacuar el cabal QT, en m³/s, s'obté 
mitjançant l'expressió: 
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Com disposem d'una xarxa de clavegueram unitària el cabal total (QT) és la suma del cabal residual (QR) i el 
cabal pluvial (QP). 
 
QT = QP + QR 
 
Aplicant tota aquesta formulació obtindrem el cabal total, el diàmetre de cada tram i la velocitat de l'aigua. 
 
Tram 1: c/ Ribagorçana-c/Mossèn Andreu.....QT1= (32,3)/1000 = 0,0323 m3/s  
  D1 = 0,14m; Dcom1.= 400, Di1 = 335mm 
      V1(m/s) = (1/0,07) x (0,75 x (0,335/4))2/3 x √0.015 = 3,34 m/s 
 
Tram 2: c/ Ribagorçana-c/República Argentina...QT2= (56,92)/1000 = 0,0569 m3/s 
  D2 = 0,18m; Dcom2.= 400, Di2 = 335mm 
  V2(m/s) = (1/0,07) x (0,75 x (0,335/4))2/3 x √0.015 = 3,34 m/s 
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INTRODUCCIÓ, OBJECTE DEL PROJECTE I DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
La proposta del projecte consisteix en modificar el traçat del carrer mitjançant una sèrie de dunes amb un 
lleugera topografia que permetin resoldre el desnivell existent amb una única pendent continua, garantint un 
recorregut accessible entre el carrer Ribagorça i Av. de la República Argentina al mateix temps que es crea 
un recorregut sinuós entre vegetació. La situació estratègica de les dunes permet també solucionar 
topogràficament el desnivell actual entre els diferents comerços existents del passatge, garantint en tot 
moment l’accés a aquests.  
 
Dins de l’àmbit d’intervenció trobem una sèrie d’arbrat existent que serà trasplantat a viver ja que la seva 
ubicació actual no els fa viables.   

- Al carrer Mossèn Andreu trobem dos exemplars de Prunus Cerasifera i tres exemplars de Magnolia 
Grandiflora. La seva proximitat a la futura façana d’habitatges (d’un metre o menys) fa que s’opti 
segons recomanacions del paisatgista de trasplantar-los a un viver.  

- Al carrer Ramoneda en el trobament amb el carrer de Ribagorça trobem dos exemplars de Hibiscus 
Syruacus. La seva situació actual no és compatible amb el nou traçat del carrer Ribagorça. 
 

DESCRIPCIÓ DE LA ACTUACIÓ 
 
Es proposen quatre tipus d’arbrat i dues dunes, una vegetal i una de cautxú destinada a zona de jocs per a 
nens petits, que ajudaran a donar una continuïtat espacial de l’àmbit a la vegada que oferiran espais verds 
d’estada. Al carrer de República Argentina es proposa una línia continua d’arbrat que marcarà un ordre al 
carrer. En canvi, en el Passatge Ribagorça es proposa una duna de vegetació i dos escocells de manera 
que per la seva ubicació estratègica es busca crear un recorregut sinuós entre vegetació. 
 

ARBRAT  

Es proposen quatre tipus d’arbrat diferent. Per una banda al carrer de l’Avinguda República Argentina es 
proposen cinc exemplars de Tipuana Tipu separats entre ells uns 11,5m aproximadament i a una distància 
de la façana de 7,30m. Al carrer Ribagorça es projecten 8 exemplars de Koelreuteria Paniculata separats 
entre ells una distància de 9,5m aproximadament. Finalment al passatge Ribagorça es proposen dos 
exemplars de Acer x fremanii (Autumn Blaze) i un exemplar de Jacaranda Mimosifolia ambdós tipus 
separats a més de 7m de façana d’habitatges.  

 
- Tipuana Tipu 5ut (nom comú “Tipa blanca”) es un arbre de ràpid creixement. La seva altura arriba 

als 18m. Les fulles són groguenques de 4 a 7cm de longitud amb una llavor en el seu interior. En 
zones urbanes és freqüent en carrers amples com es el cas de l’Av. República Argenitna per la seva 
magnífica flor groga i per la ombra que produeixen. 
 

- Koelreuteria Paniculata 8ut (nom comú “Jabonero de la China”) es tracta d’un arbre de fulla 
caduca que creix fins als 7m d’altura o més, i que té una corona àmplia. Les fulles són de color groc. 

 
- Acer x fremanii 2ut (nom comú “Autumn Blaze”) és un arbre que normalment creix fins a 6-15m 

d’alçada i de forma ràpida. Es un arbre caducifoli que perd les fulles després de l’estació seca. Les 
fulles són de color verd brillant a la primavera-estiu i de color groc taronja a la tardor.  
 

- Jacaranda Mimosifolia 1ut (nom comú “Jacarandá”, “Palisandro”, ”Tarco”) L’arbre adult arriba fins 
als 12-15m d’alçada en condicions favorables. La copa de l’arbre no té una forma uniforme en 

general, és ovoide i irregular i arriba fins als 10-12m. El tronc té un forma tort i un diàmetre de 4 a 7 
dm. Les fulles són grans de 3 a 5 dm. Les flors de 4 a 5cm són fe color blau violeta.  
 

ARBUSTIVES 

Al passatge Ribagorça es proposa una duna de vegetació formada per quatre tipus d’arbustives diferents; la 
Pennisetum Aleopecuroides “Hamelm”, la Salvia Chamaedryoides, la Dietes Grandiflora i la Verbena 
Bonariense i un escocell de grans dimensions que incorporarà arbustives tipo Salvia x Jamensis. 

 
- Pennisetum Alopecuroides 23,86m2, (nom comú “Hierba de fuente”) es tracta d’un arbustiva que 

pot arribar fins a 150cm d’altura i 50cm d’amplada. Es una espècie de fulles caduques amb espigues 
de color rosa o blanques.  
 

- Salvia Chamaedryoides 20,13m2 és una planta perenne que arriba a una alçada de 60cm quan 
esta amb flor. Les flors són de color blau i apareixen de forma esporàdica al llarg de la temporada de 
creixement.  
 

- Dietes Grandiflora 22,97m2 és una planta de fulla perenne que arriba fins a uns 60-80cm d’altura i 
un 40-60cm d’amplada. Es tracta d’una planta molt atractiva per la seva flor blanca d’uns 10cm de 
diàmetre.  
 

- Verbena bonariensis 16,95m2, planta alta i prima amb tija perenne. Pot créixer fins als 120 cm 
d’alçada i 90cm d’amplada. Espiga floral de color porpra. 

 
- Salvia x Jamensis 38,40m2 plata perenne arbustiva, aromàtica. La seva altura normalment 

supera els 90cm. Les fulles apareixen en pars amb els nervis marcats i de color verd fosc. Les flors 
són de color rosa clar.  
 

CARACTERITZACIÓ DE LES TERRES, GRUIXOS I DRENATGES 
 
La terra subministrada a l’obra ha de ser, en general, de textura franca-sorrenca, amb un 3-5% de matèria 
orgànica, amb una conductivitat elèctrica inferior al 2 mmho/cm i complir la resta de característiques 
esmentades en el plec de condicions. Ha de drenar bé i no ha de fer cap tipus d’olor.  
 
Cal comprovar que el terreny existent drena correctament i en cas contrari realitzar les operacions 
necessàries per tal de millorar-ho. 
 
Es disposarà una fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre fins a 22 cm, amb 
sistema de subjecció format per tres ancoratges metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor. 
 
Es col·locarà també una làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb guies incorporades tipus Reroot 
de Greenleaf o equivalent per a protecció de les arrels dels arbres amb el paviment. Ref.SRER600A o 
equivalent. 
 
 
 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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La DF anirà a marcar en el viver d’origen els arbres destinats a aquesta plantació i demanarà mostres de 
les plantes en obra de es partides que ho consideri necessari.  
 
Un cop a l’obra, revisarà totes les partides de planta i demanarà els albarans de totes les partides per tal de 
verificar l’autenticitat varietal. També es demanarà el Passaport fitosanitari en aquelles espècies que ho 
requereixin. No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d’altres característiques que restin qualitat, 
ni tampoc mides inferiors a les requerides en el projecte. 
 
La EC haurà de lliurar un certificat (del proveïdor) de les característiques analítiques del substrat que es vol 
utilitzar a l’obra. Un cop acceptat, i quan ja hagi arribat a l’obra, se’n realitzarà una analítica, definida en el 
Plec de Condicions Tècniques, per tal de comprovar que compleix amb les característiques exigides. 
 
Allà on estiguin definides les plantacions s’obriran unes cales d’1 m3 per tal de comprovar que el drenatge 
es suficient. Totes aquestes analítiques i verificacions van a acompte del pla de control de qualitat de l’obra. 

PLA DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ (ESPORGA, SEGA, PLA DE REPOSICIÓ D’ARBRES EN UN 
FUTUR) 
 
Caldrà fer una esporga de formació dirigida a eliminar les branques baixes que en el futur puguin ser 
molestes. I durant el seu creixement caldrà controlar la mida de la capçada per tal de que no generi 
molèsties ni als veïns ni als vianants. 
 
Tant l’arbrat com les arbustives tindran un any de manteniment garantit. 
 
En tant que durin les obres totes les plantes existent, incloses en el recinte d’obres seran responsabilitat del  
contractista, que n’assumirà el manteniment. 
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OBJECTE 

L’objecte del present annex comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les característiques tècniques i els 
càlculs de les instal·lacions de serveis existents, els serveis afectats, la previsió de canalitzacions per a instal·lacions 
futures i els nous subministraments al projecte de reurbanització de l’entorn de l’antic Cinema Pisa, al terme municipal 
del Llobregat.  

1.- SERVEIS EXISTENTS 

Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del Projecte, han estat els 
següents: 

- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats per les actuacions 
proposades en el Projecte.  

- Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la localització, la 
identificació i la caracterització dels serveis existents que poden quedar afectats. 

Amb les dades obtingudes s’han elaborat els plànols del present document, situant els serveis existents, identificant la 
tipologia i a quina companyia pertanyen. 

Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, està obligat a la localització 
dels serveis existents en la zona, i a la realització de cates si és necessari, atès que la informació facilitada per les 
companyies té un caràcter aproximat. 

 

1.1. Relació d’instal·lacions de serveis existents  

1.2.  

Xarxa Companyies Serveis existents 

Elèctrica Endesa Xarxa de Baixa i Mitja tensió 

Enllumenat Públic Ajuntament de Cornellà del 
Llobregat Línia EP soterrada  

Reg 
Ajuntament de Cornellà del 

Llobregat 
Canalització soterrada 

Gas Gas Natural Xarxa mitja pressió B, PE 

 Sanejament Aigües de Barcelona Clavegueram 

Aigua potable Aigües de Barcelona Xarxa de polietilè 

Comunicacions  Telefónica SA 
Xarxa soterrada / aèria  

 

 

En l’àmbit de l’obra del present projecte s’hi han detectat els serveis existents següents: 

1.2.1. Xarxa elèctrica 

1.2.1.1 Endesa  
Aquesta empresa posseeix xarxa de serveis de baixa i mitja tensió en aquesta zona. Trasllat ET Endesa al nou edifici 
d’habitatges. 

1.2.1.1.1 Soterrades 

Hi ha línies soterrades de baixa tensió i Mitja Tensió, i es disposa d’una estació transformadora. 

1.2.1.1.2 Aèries 

No hi ha línies aèries en tot l’àmbit del projecte. 

1.2.2. Xarxa d’enllumenat públic 

1.2.2.1 Ajuntament de Cornellà del Llobregat 
Hi ha un quadre de llum que s’haurà de desplaçar ja que queda al mig del carrer de la nova proposta.  

1.2.3. Xarxa de gas 

1.2.3.1 Gas Natural 
No hi han escomeses que afectin a la intervenció  

1.2.4. Xarxa de sanejament 

1.2.4.1 Ajuntament de Cornellà del Llobregat 
Hi ha una xarxa de clavegueram municipal que es desenvolupa al llarg del carrer Mossèn Andreu i  Av. de República 
Argentina.  

1.2.5. Xarxa d’aigua potable  

1.2.5.1 Aigües de Barcelona 
Aquesta empresa té xarxa en tot l’àmbit del projecte d’aigua potable però no es veurà afectada per la intervenció.  

1.2.6. Xarxa de comunicacions 

1.2.6.1 Telefònica SA 
Es preveu la possibilitat de soterrar conduccions.  

 

1.3. Documentació utilitzada 

1.3.1. Respostes rebudes 

  



En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 



Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 

2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 

11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 

a) Tuberías Ø< 300 mm:
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 

b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 

Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 





Ref: 393689

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 14/02/2018, Ref: 393689, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen una validez máxima de 3 meses.

En consecuencia deberán verificar, antes de iniciar las obras, las posibles
afectaciones en la red eléctrica con la realización de catas manuales o con medios
tecnológicos avanzados, como escáners y aparatos detectores, que permitan
localizar adecuadamente las líneas eléctricas en la zona afectada por la obra.

Con la finalidad de realizar el reconocimiento y firma del Acta de Control, de acuerdo
con lo establecido en la Orden TIC/341/2003, les comunicamos que nuestro
representante para este asunto es: el Sr.:Marcos Lalueza Lanau, Teléfono: 93 415
66 13, Correo electrónico:gestiontic@enel.com, quien se pondrá en contacto con
Uds. para fijar la fecha y hora, dentro del plazo de diez días hábiles desde la fecha
de la presente, al objeto de efectuar dicho reconocimiento y firma del Acta.

En aplicación del artículo 24, apartado 2, de la Ley 31 de 1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, cúmplenos informarles de los riesgos inherentes a la propia
instalación eléctrica: Riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito, las
medidas preventivas se incluyen en el Anexo 10 “Recomendaciones básicas en la
realización de obras con existencia de red eléctrica subterránea”.

Saludos,

Anexos:
“Recomendaciones básicas en la realización de obras con existencia de red eléctrica
subterránea”
Planos, numerados 393689 - 9690218 - BT, 393689 - 9690200 - AT-MT



 



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  14/02/2018 Centro:  (423066.98 (m), 4579834.62 (m), 31)

Ref:  393689 - 9690200 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  14/02/2018 Centro:  (423066.98 (m), 4579834.62 (m), 31)

Ref:  393689 - 9690200 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

� La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad 

del solicitante el uso indebido de la misma. 

� El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

� Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

� La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede 

haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la 

red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En conse-

cuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inme-

diaciones de las redes de NEDGIA. 

� Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de ac-
tualización de la información. 

� El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

� En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

� La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta docu-

mentación es uinicio@nedgia.es 

� Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

� El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de poli-
etileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-

te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 

otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-

les. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 

cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

� Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios de-

bidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

� Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones co-

mo arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canali-

zación de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

� Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desl i-

zamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

� En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

� Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería 

de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescin-

dible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

� Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado an-

tes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

� Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 

un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta 

en el mismo. 

� En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por 

NEDGIA) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible 

influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 



 

3 de 9 
 

� En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

� La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

� Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instala-

ción de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que 

no esté definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

� Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalacio-

nes será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de ma-

teriales de obra. 

� En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las accio-

nes legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

� Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, se-

rán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

� Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 

sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vi-

gente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se 

adjunta tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, pa-

ra adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualiza-

ción: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma 

UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la 

cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de segu-

ridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohi-

bidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instala-

ción, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

� Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguri-

dad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada 

de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente 

el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

� Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por 

debajo o lateralmente requerirán especial atención. 

� Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las insta-

laciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Aten-

ción de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medi-

das preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposicio-

nes Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 

sean necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de 

NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer ries-

go:900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 
 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de des-
vío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la 
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solici-
tudes deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades 
de la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
NtraRefª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A.y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código dife-

rente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 

 
El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de poli-
etileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-

te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 

otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-

les. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 

cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 393689 Punto:3615241 Descripción:Entorn Cinema Pisa Fecha Entrega: 14 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 422972.911 Y: 4579630.414



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
393689-9690202

Barcelona, a 14/02/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 393689 Punt: 3615241Entorn Cinema Pisa

Data de lliurament:
14 de febrero de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 422972.911 Y: 4579630.414



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 393689-9690203

Fecha: 14/02/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(422972.911/4579630.414)
Projecte: 393689
Coordenades: 422972.911,4579630.414

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
148200-750723
URBANITZACIÓ PISA

Proyecto:148200 Punto:750723

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS
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Potència Total: 
7.806W (66 lamp)

Data: 21/12/2016

Sistema de coordenades: ETRS89
Projecció: UTM FUS 31

Jardins Avet

Disseny: format A4

Empresa:
!<. 100W CMH + 150W CMH, Co (6)

!. 100W CMH, Co (32)

_̂ 100W CMH, SI (1)

#7 250W CMH, Bà (12)

!(^U 2x27W Led + 54W Led, Co (2)

!(^U 2x35W Led + 56W Led, Co (1)

")̂ 56W Led, Br (3)

!(̂ 56W Led, Co (9)







 
 
 MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 2 CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ  DE LLOBREGAT 

ANNEX 08 SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS (INCLOU PREVISIONS) 3 de 4 

2.- SERVEIS AFECTATS 

Es preveu l’afectació de dos xarxes: 

- Implantar una nova línia de lluminàries que il·lumini el carrer de la Ribagorça i el passatge Ribagorça. 

- Implantar una xarxa de recollida d’aigües pluvials al carrer i passatge Ribagorça que connectarà amb 
l’actual col·lector situat al carrer Mossèn Andreu.  

- Implantar xarxa de reg per la vegetació de les arbustives del passatge Ribagorça.  

- Desplaçament d’un quadre de llum situat al carrer Ribagorça.  

- Línies soterrades de alta, mitja o baixa tensió de l’empresa Endesa. (Trasllat ET Endesa) 

- Soterrament de conduccions de l’empresa Telefònica S.A. 

En aquest cas, el contractista demanarà l’afectació a la companyia corresponent perquè realitzi l’obra necessària. 

En l’àmbit de l’obra del present Projecte queden afectats els serveis següents: 

2.1. Relació d’afectacions i propostes de solució 

Xarxa Companyies Afectacions Propostes de solució 

Elèctrica Endesa Trasllat definitiu ET   

Reg i 
Sanejament 

Aigües de 
Barcelona 

Nova xarxa Veure Annex. Xarxa de Reg 

Comunicacions Telefònica SA Soterrament xarxa  

 

S’instal·larà un nou enllumenat totalment nou. Veure Annex. Enllumenat. 

S’implantarà un tram nou a la xarxa de recollida d’aigües pluvials i reg.  

2.2. Documentació utilitzada 
S’adjunta la informació rebuda per part de les companyies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT IDENTIFICADORES

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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ANNEX 08 SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS (INCLOU PREVISIONS) 4 de 4 

3.- PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES 

Totes les instal·lacions de serveis afectats públics hauran de complir: 

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, BOE 10.11.1995). 

• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01). 

• Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres. 

• Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut 
en el Treball. 

• Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut per la utilització pels 
treballadors dels equips de treball. 

• Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització 
pels treballadors d’equips de protecció individual. 

• Normes UNE. 

• Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole promulgades per 
l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de 
fer, tant si són esmentats en la relació anterior com si no ho són, quedant a decisió del director d’obra resoldre qualsevol 
discrepància que hi pugui haver. També hauran de complir les normatives i disposicions següents: 

3.1. Electricitat BT i MT 
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’electricitat 

• Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, sobre regulació de l’activitat de transport i distribució d’energia elèctrica. (BOE 
núm. 310 de 27.12.00). 

• Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i Centres de Transformació (RD 3275/82, 
de 12 de novembre, BOE núm. 288 d’1.12.82). 

• Instruccions Tècniques Complementàries del RAT (ITC MIE- RAT), establertes per OM de 06.07.84, BOE núm. 183 
d’1.08.84, i OM de 18.10.84, BOE núm. 256 de 25.10.84. 

• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (RLAT) (Decret 3151/68 de 28 de novembre, BOE 27.12.69 i 
rectificacions en BOE 8.3.69). 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (ITCBT). (Reial Decret 842/2002 de 
2 d’agost, BOE núm. 224 de 18 de Setembre de 2002). 

• Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (ITC-BT). 

• Proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl (Decret 120/92 de 
28 d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92). 

• Modificacions parcials al Decret 120/92 de 28 d’abril (Decret 196/92 de 4 d’agost, DOGC 1649 de 25.9.92). 

• Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, de 4 
d’agost (Ordre de 5 de juliol de 1993, DOGC 1782 de 11.8.93). 

• Llei 6/2001 de 8 de maig. Avaluació de l’impacte ambiental. 

• Decret 114/1988 de la Generalitat de Catalunya sobre avaluació de l’impacte ambiental. 

• Llei 54/97 de 27.11.97 del sector elèctric (BOE 285 de 28.11.97) 

• Decret 351/87 de 23 novembre (DOGC 932 de 28.12.97) pel qual es determinen els procediments administratius aplicables 
a les instal·lacions elèctriques. 

• Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) pel qual s’aprova el procediment de control aplicable a les 
obres que afecten a la xarxa de distribució elèctrica subterrània. 

• Resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalització i protecció de les xarxes 
soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa Endesa les Normes Tècniques Particulars 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (exp. EE-104/01). 

• Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, autonòmiques o locals vigents. 

• Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. 

• Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de 
industrias y de instalaciones industriales.  

• Normativa General en referència a les instal·lacions d’electricitat 

• Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn dels Reglaments, en les seves corresponents actualitzacions 
efectuades pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

• Normes UNE que sense ser d’obligat compliment, defineixin característiques dels elements integrants de les instal·lacions. 

• Normes europees (EN). 

• Normes internacionals (CEI). 

• Guia Vademècum IEBT (2a Edició – Desembre 2006). 

• Condicions Tècniques i de Seguretat de FECSA ENDESA; NTP Normes Tècniques Particulars (Octubre 2006). 

• Recomanacions bàsiques de FECSA ENDESA (veure ANNEX I). 

• Estàndards d’Enginyeria del Grup ENDESA (GE). 

• Procediments Mediambientals de FECSA ENDESA. 

• Altres normes o disposicions vigents que puguin ser de compliment obligat. 

• Per a aquelles característiques específiques no definides en aquestes NTP, se seguiran els criteris de la normativa 
anterior, segons la prioritat indicada. 

• Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència a instal·lacions elèctriques. 

• Recomanacions de les entitats d’inspecció i control EIC. 

• S’ha de seguir el Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, així com la Ordre de 5 de juliol 
de 1993 (DOGC 1782 de 11.8.93). 

3.2. Aigua 
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’aigua 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 28 de juliol de 1.974. 

• Especificacions Generals Tècniques d’Aigües de Barcelona. 

• Ordre del Ministeri d’Indústria 9.12.75, “Normes Bàsiques per a Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua 13.1.76. 
Correcció d’errors 12.2.76. 

• Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4.4.79, “Reglament d’aparells a pressió i Normes Tècniques del 
Reglament de Recipients a Pressió”. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 28 de juliol de 1.974. 

• Normativa General en referència a les instal·lacions d’aigua 

• Norma bàsica per a les Instal·lacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Indústria i Energia. 

• Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència al clavegueram NTE-ISA i a la depuració i abocament NTE-ISD. 

3.3. Gas 
Reglamentació en referència a les instal·lacions de gas: 

• Especificacions Generals Tècniques de Gas Natural.  

• Especificacions Generals Tècniques de Enagas. 

3.4. Telefonia 
Reglamentació en referència a les instal·lacions de telefonia: 

• Especificacions Generals Tècniques de Telefònica. 
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ANNEX.09  PLA DE  CONTROL DE QUALITAT 1 de 2 

1.-  ANTECEDENTS 
 
Si per obres que correspondran a aquest projecte actua l’ IMPSOL, PROCORNELLÀ  i l’Ajuntament de 

Cornellà com a promotor, les despeses originades per aquest concepte aniran per compte del contractista 

fins al límit del 1,5% de l’import d’execució material del projecte base de licitació, segons el Plec de 

Clàusules Administratives Generals (PCAG) per a la contractació d’obres (clàusula 41) de la AMB. 

 

En cas de què el promotor sigui directament l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, les despeses aniran per 

compte del contractista fins al límit que estableix el Plec de Clàusules Administratives de l’Ajuntament que 

contractarà les obres.  

 

2.-  OBJECTE 
 

Donat el  volum d’obra d’aquest projecte, el Pla de Control de Qualitat serà desenvolupat per la constructora 

adjudicatària de les obres, abans de l’inici de les mateixes, i requerirà de l’aprovació de la Direcció d’Obra . 

 

Aquest annex té per objecte donar les pautes pel desenvolupament d’aquest Pla. 

 

El Pla de Control de Qualitat a desenvolupar organitzarà i valorarà els assagis a realitzar per les diferents 

unitats d’obra i materials utilitzats a les obres. 

 

Per la realització del Pla de Control s’aconsella la utilització del banc de criteris de qualitat de l’ITEC 

corresponent. 

 
3.-  ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

El Pla de Control de Qualitat s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte 

“Reurbanització de l’entorn de l’antic cinema Pisa, al terme municipal de Cornellà de Llobregat”. 

 

4.-  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 

Les obres objecte del projecte consisteixen en la Reurbanització de l’entorn de l’antic cinema Pisa, al terme 

municipal de Cornellà de Llobregat. 

Per tal de realitzar l’arranjament de què tracta el present projecte, les actuacions més importants són les 

següents: 

 

• Desmuntatges i enderrocs 

• Paviments i ferms 

• Enllumenat 

• Serveis afectats 

• Jardineria i reg 

• Mobiliari urbà 

 

 

5.-  UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE AL CONTROL DE QUALITAT 
 

Pel que fa a les unitats d’obra de més importància respecte al control de qualitat, són les referents a 

mescles bituminoses, materials granulars i materials de pedra natural i artificial per paviments. 

 

6.-  CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

A continuació, es detalla la guia per a la redacció del Pla de Control de Qualitat, que caldrà adaptar a l’obra 

concreta projectada. 

 

Disposarà dels següents apartats: 

• Pla de control de recepció del productes, equips i sistemes. 

• Pla de control d’execució d’obra. 

• Pla de control de l’obra acabada. 

• Apèndix 1: Pla de Control de Qualitat 

• Apèndix 2: Pressupost del Pla de Control de Qualitat. 
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ANNEX.09  PLA DE  CONTROL DE QUALITAT 2 de 2 

Pla de control de recepció dels productes, equips i sistemes: 

Ha de contenir : 

• el control de la documentació dels subministres. 

• el control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica, 

• el pla d’assaigs a realitzar als productes d’acord amb la normativa vigent per tal de comprovar que 

compleixen amb les característiques prescrites pel projecte. 

 

Pels productes, equips o sistemes més importants del projecte, incloure un llistat que contingui per a cada 

un d’ells: 

• Documents d’identificació del producte. 

• Documents d’origen, fulls de subministrament, etiquetatge i d’altres. 

• Certificats de garantia. 

• Marcatge CE. 

• Distintius de qualitat. 

• Avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

• Assaigs. 

 

Pla d’assaigs: 

Per tal de verificar que els material inclosos en projecte compleixen amb la normativa d’aplicació, el 

Projectista ha de definir una campanya específica d’assaigs, que hauran de ser realitzats per un laboratori 

acreditat. 

 

Pla de control d’execució d’obra: 

Per tal de comprovar que l’obra s’està realitzant d’acord amb la documentació de projecte, cal indicar per a 

cada element constructiu de l’obra : 

• Condicions tècniques sobre l’execució dels diferents elements constructius de l’obra 

• Verificacions i controls a realitzar, 

 

Elaborar un llistat de les unitats i/o activitats d’obra més significatives del projecte que com a mínim 

s’hauran de controlar i dels punts d’inspecció més importants a verificar per a cadascuna de les unitats o 

activitats d’obra indicades. 

 

Definir quins són els assaigs o proves necessaris per tal de poder comprovar que l’execució ha estat 

satisfactòria ( per exemple proves de densitat i humitat d’un terraplè per a comprovar el grau de 

compactació del mateix, assaig de continuïtat d’un piló; assaigs de soldadures metàl·liques – líquids 

penetrants, radiografies o ultrasons -, per tal de comprovar la seva correcta execució, etc.). 

Totes aquestes proves formaran part del Pla d’assaigs. 

 

Pla de control de l’obra acabada: 

Relació de totes les proves i/o verificacions a realitzar, que el projectista consideri que cal fer sobre 

les obres executades per tal de comprovar que compleixen amb les prestacions previstes ( ex. Prova 

de càrrega de les estructures; proves d’estanquitat i inspecció amb càmera de vídeo a la xarxa de 

clavegueram no visitable). 

 

Apèndix 1: Pla de Control de Qualitat 

• Relació d’assaigs de: 

o Recepció 

o Execució 

o Verificacions d’obra acabada. 

• Resum del Pla de Control de Qualitat. 

 

Apèndix 2: Pressupost del Pla de Control de Qualitat. 

Constarà de : 

• Relació valorada per capítols dels assaigs. 

• Resum d’imports per capítols. 
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DEMOLICIONS 
 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

La demolició consisteix en conseguir la total desaparició de l’edifici a demolir. 

1.2 Diferents mètodes de demolició: 

• Demolició manual (mètode clàssic).  
• Demolició per mètodes mecànics: 

- demolició per arrossegament. 
- demolició per empenta. 
- demolició per entibament. 
- demolició per bola. 

• Demolició per explossius (voladura controlada). 
• Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

1.3 Observacions generals: 

Des de el punt de vista de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per 
aquest motiu necessita sempre d’un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 

En la seva memòria d’aquest projecte, bàsicament, s’haurà de reflectir: 

• Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a les vies de circulació, instal·lacions o conduccions alienes a 
la demolició (serveis afectats), també  s’haurà de fer referència a les preses de gas i electricitat i aigua que hi hagi a l’edifici a 
demolir i incidint de manera especial als dipòsits de combustible, si els hagués. 

• La descripció de les operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar l’edifici abans de 
demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per a evitar explosions de gas, inundacions per rotura de canonades d’aigua, 
electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i fins i tot contaminació per aigües residuals. 

• La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
• Un càlcul o anàlisi de la resistència i de  l’estabilitat de ls diferents elements a demolir, així com, en el cas d’una obra entre 

mitjaneres la influència que pugui tenir en  l’estabilitat de ls edificis collindants. 

Com a conseqüència de tot plegat, el cap d'obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 

• Una programació exhaustiva de l'avançament  de l'obra a demolir, considerant els paràmetres de seguretat, el temps i el cost. 
• Una organització òptima de l'obra: accessos, camins d'evacuació cap a l'exterior sense dificultat, àrees d'arreplega de materials 

reciclables i de material purament de runa; per a poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició. 
• Finalment, una previsió d'elements auxiliars com  puntals, bastides, marquesines, tubs d'evacuació de runa,  cabrestant, 

minipales mecàniques, dúmpers, etc; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de 
les instal·lacions d'higiene i benestar; així com una previsió d'espais per  poder moure adequadament la maquinària de 
transport de runa i la previsió de vies d'evacuació. 

Donada la perillositat d'aquesta activitat és recomanable que a peu d'obra hi hagi, permanent, el 
corresponent tècnic competent i l'encarregat general de la demolició. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEMOLICIÓ MANUAL 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

La demolició manual consistix en realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l'edifici auxiliat per 
eines manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, etc.) 
 
L'evacuació d’aquestes runa es realitza mitjançant l'ajuda de maquinària de moviment de terres o de 
transport (pala carregadora, dúmper, etc.). 

1.2 Descripció: 
La demolició s'ha de realitzar inversament al procés de construcció, és a dir: 

• Començant per la retirada d'instal·lacions: subministrament d'aigua, evacuació d'aigües fecals, subministrament de gas,  
ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 

• Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
• Enderroc de la coberta. 
• Enderroc pis per pis, de dalt a baix, dels envans interiors i els tancaments exteriors. 
• Enderroc pis per pis, de  dalt a baix, de pilars, parets de càrrega i forjats. 
 
S'ha de realitzar l'evacuació immediata de la runa, per a evitar l'acumulació d’aquestos al forjat inferior. 
Per a realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s’ajudarà aquesta amb elements de transport 
horitzontal, que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical. 
 
L'evacuació vertical es realitzarà per mitjà de conductes instal·lats per tal fi, des de les diferentes plantes 
fins a la cota rasant del carrer, per a facilitar, alhora, l'evacuació exterior. 
En cas de enderrocament sota rasant, es farà planta per planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runa 
amb l’ajuda de muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà la runa en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dins de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, 
mitjançant  màquines de moviment de terres de petita dimensió (minipales mecàniques). 

Per a realitzar la demolició serà imprescindible considerar l'equip humà, per a desenvolupar les subactivitats següents: 

• Operaris especialitzats per a realitzar l’enderroc. 
• Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
• operadors de grua per a l'hissat de runa. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la demolició: 

• Maquinària: compressor, dúmper, minipala, camió banyera, camió porta contenidors, grua mòbil, etc. 
• Estris: bastida tubular modular, bastida de cavallets, tub d'evacuació de runa, contenidors, xarxes, baranes, etc. 
• Eines manuals, martell picador i el bufador. 
• Instal·lació elèctrica provisional d'obra per a la il·luminació i l'alimentació de les màquines elèctriques.  
• Instal·lació de boques d'aigua provisionals, repartides estratègicament, per al reg de la runa. 
• Instal·lació d'aire comprimit. 
 
 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
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En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en comptel'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a dur-la a terme. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aporti l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d'octubre. 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), s’haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, s’haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
13.-Sobreesforços. 
15.-Contactes tèrmics. 
16.-Contactes elèctrics. 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives. 
19.-Exposició a radiacions. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
22.-Causats per éssers vius. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
vehicles. 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador. 
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d'aïllament en 
màquines. 
(20 i 21) Risc causat  per l'acumulació de gasos i combustibles. 
(17 i 27) Risc  causat per  la presència de pols pneumoconiòtic. 
(28) Risc  causat per  vibracions del dúmper i del martell picador i risc causat pel nivell de soroll. 
 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

El personal encarregat de la realització d'aquesta activitat ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

Abans de la demolició: 

• L'edifici s’envoltarà d'una tanca segons l'ordenança municipal, en el cas d'envair la calçada s'haurà de demanar permís a 
l'Ajuntament, i es senyalitzarà convenientment amb senyals de seguretat viària. 

• Sempre que calgui, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o altres dispositius 
equivalents per a evitar el risc de caiguda d'objectes fora del solar. 

• S'establiran accessos obligatoris a la zona de treball, degudament protegits amb marquesines, etc. 
• S'anul·laran totes les connexions de servei de les instal·lacions existents a l'edifici a demolir. 
• S'instal·laran preses d'aigua provisional per al reg de la runa, per evitar la formació de pols durant  la realització dels treballs. 
• S'instal·laran les mànegues per a subministrament d'aire comprimit necessàries per als martells pneumàtics.  
• S'instal·larà la presa elèctrica provisional, que disposarà de diferencials d'alta sensibilitat (30 mm A) per a l'alimentació de la 

sortida de llum i de diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 
• Si  cal, s'instal·larà a tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant un tendal per  evitar la projecció d'enderrocs. A la 

part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. En el cas que la bastida envaeixi la vorera s'haurà de construir un pòrtic 
per  facilitar el pas de vianants. 

• Es lligaran als diferents forjats els conductes d'evacuació de runa, que evacuaran sobre els respectius contenidors, que al seu 
torn es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

• Si a l'edifici confrontant, abans d'iniciar l'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes 
progressen. 

• És cas de presència d'insectes, rosegadors, etc., que puguin afectar a la salut dels treballadors, es prendran mesures 
profilàctiques. 

• Es dotarà l'obra d'instal·lacions d'higiene i benestar per al personal de demolició, i de la senyalització de seguretat en el treball 
necessària. 

Durant la demolició: 

• L'ordre de demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i del tal forma que la demolició es realitzi al mateix nivell, sense 
que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'abatin o bolquin. 

• Si es produeixen esquerdes a l'edifici contigu s'apuntalarà i consolidarà si fos necessari. 
• En el cas d'una edificació adossada a d’altres, en demolir, serà convenient deixar alguns murs perpendiculars a les edificacions 

confrontants a manera de contrafort, fins a comprovar que no hi ha  afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi. 
• En qualsevol treball amb risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l'operari utilitzarà cinturons anticaiguda 

ancorats a punts fixos o a ancoratges mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, convenientment ancorats en 
ambdós extrems. 

• Quan es treballa sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i en l'altre costat l'altura sigui superior a 6 metres, 
s'instal·larà en aquesta cara una bastida o dispositiu equivalent per  evitar la caiguda dels treballadors. 

• Si el mur és aïllat, sense pis en cap de les dues cares, i d'altura superior a 6 metres, s'establirà una bastida per les dues cares, 
si bé l’enderrocament s’ha de fer generalment tirant la runa cap a l'interior de l'edifici que s'estigui demolint. 

• Cap operari s’haurà de col·locar sobre d'un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
• En el cas de zones de pas de l'edifici fora de l'àrea de demolició, es procurarà instal·lar les corresponents baranes de seguretat 

en els perímetres de buits tant a nivells horitzontals com a nivells verticals. 
• Els productes de la demolició es conduiran, per a ser evacuats, al lloc de càrrega mitjançant rampes, tremuges, transport 

mecànic o a mà o d’altres mitjans que evitin tirar la runa des de l'alt. 
• En demolir els murs exteriors d'altura considerable, s’han d'instal·lar marquesines de gran resistència, amb la finalitat de 

protegir  totes les persones que es troben als nivells inferiors. 
• L'abatiment d'un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no  així el desplaçament dels seus punts de suport. Auxiliat 

per mecanismes que treballin per damunt de la línia de suport de l'element i que permetin el descens d’una manera lenta. 
• En cas de tall d'elements en tensió s’ha de vigilar l'efecte fuetada. 
• Les zones de treball hauran d'estar suficientment  il·luminades. 
• S'evacuaran totes la runa generada en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres sistemes instal·lats per 

aquest efecte, procurant en acabar la jornada deixar l'obra neta i ordenada. 
• No s'acumularan runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar 

dempeus, ni es dipositaran runa sobre les bastides. 
• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l'edifici en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o 

altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l'edifici que puguin ser afectades per aquesta. 
• Per a la limitació de les zones d'arreplega de runa s'usaran tanques de vianants col·locades frec a frec, tancant completament 

l’esmentada zona. 
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• Tota la maquinària d'evacuació en realitzar marxa enrera haurà d'activar un senyal acústic i/o lluminós. 
• Donades les característiques del treball els operaris usaran sempre casc, botes de seguretat i granota de treball. 
• En el cas de manipulació de materials amb risc de tall o erosions el treballador haurà d’usar guants de cuiro. 
• En la manipulació d'útils, màquines, eines i runa s'evitaran sobreesforços. 
• En cas de generació de pols es regaran les runa. 
• En el cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors hauran d'usar 

mascaretes  antipols adequades, per a evitar problemes en les vies respiratòries. 
• En el cas d'utilització d’eines manuals en què es generin projecció de partícules, s'hauran d'utilitzar ulleres de protecció contra 

impactes mecànics. 
• El grup compressor haurà d'estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que no sigui possible, l'operari 

haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps). 
• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador l'operari usarà les corresponents proteccions oculars, guants de cuiro 

amb mànega alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició: 

• Una vegada realitzada la demolició, s'ha de fer una revisió general de l'edificació contigua per observar les lesions que hagin 
pogut sorgir  causades  per  l’enderrocament. 

• S’ha de deixar el solar net de tota runa per a poder iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

ELEMENTS AUXILIARS: 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Martell elèctric 
Carregadora 
Motobolquet 
 

 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per cargols de compromís (guardacós), passamà, barra intermèdia i sòcol. 
- L'altura de la barana haurà de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'altura. Els 

guardacós hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
- Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida amb un diàmetre mínim de la corda de 4 

mm. i una llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de 
diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L'ancoratge òptim de les xarxes són els pilars ja que així la xarxa pugui 
quedar convenientment tensa de tal manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 
d'ample. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm.d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de perill en general. 
- Senyal d'advertència de matèries explosives. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
- Senyal de prohibit fumar. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treball  manual de demolició per operaris especialitzats: 

• Cascos. 
• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
• Cinturó anticaiguda de seguretat. 
• Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
• Granota de treball. 

Per als treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 

• Cascos. 
• Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions infraroges. 
• Guants de cuiro. 
• Davantal de cuiro. 
• Maneguins de cuiro. 
• Granota de treball. 
• Botes de cuiro amb polaines. 
• Cinturó de seguretat anticaiguda. 

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 

• Cascos. 
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• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó de seguretat anticaiguda. 
• Protecció auditiva (auriculars o taps). 
• Canelleres. 

Treball de transport mecànic horitzontal (conductors): 

• Cascos. 
• Guants de cuiro (en el cas que auxilie l'eslingat) 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori. 

Treball de transport mecànic vertical (operaris de grua): 

• Cascos. 
• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 
de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MOVIMENT DE TERRES 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

• Neteja i esbrossament. 
• Desmunts. 
• Terraplens. 
• Excavació de rases i pous. 

1.3 Observacions generals: 
L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu transport, per a això s’haurà de: 

• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar  amb els seus recursos humans i 
tècnics. 

• Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això s'establiran les diferents vies de circulació 

de la maquinària de moviment de terres, així com zones d'estacionament de l’esmentada maquinària, si el terreny ho permet. 
• Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, maquinària per a transport horitzontal, 

etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d'Higiene i 
Benestar; així com una previsió d'espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanització amb els mínims riscos 
d'accidents possibles. 
 
S'ha de tenir present, en els casos que  hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció 
d'aquestes. 
Donada l'especifitat d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda (Contenció). 
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NETEJA I ESBROSSAMENT  
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, pedres, etc, i excavar 
la capa vegetal. 

1.2 Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar la preparació del 
terreny sobre el qual s'ha d'assentar l'obra d'urbanització, per aquest motiu, cal netejar de runa i enderrocs 
les zones de solars on s'hagin realitzat les demolicions i procedir a l’esbrossament de les zones no 
edificades per a netejar de matolls i arbratge existents, així com excavar la capa de terreny vegetal. 

Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• conductors de maquinària de bulldózers. 
• operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament. 
• conductors de maquinària per  realitzar l'excavació. 
• conductors de camions o dúmpers per al transport de runa procedents de l’esbrossament i  la neteja. 
• senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de 
terres, és a dir: 

• bulldózers. 
• carregadores (pala mecànica). 
• mototraílla o excavadores. 
• camions, dúmpers i  motobolquet  per al transport terres. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en: 

• Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
• Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 
• Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el bulldózer o amb la carregadora (pala mecànica) creant les vies i rampes de circulació 

dins del terreny, per a facilitar la mobilitat i treballs posteriors de la maquinària. 
• Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora. 
• La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa vegetal mitjançant carregadores, camions, 

dúmpers i/o  motobolquets. 

 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
22.-Causats per éssers vius.  
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i 
col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 

(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de  desmunts  desproveïts de mesures de 
protecció. 
(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talusos causat per la retirada de 
la capa vegetal que els sostenia. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 
moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i motoserres. 
(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals. 
(16) Risc causat per l'existència de línies elèctriques aèries que poden entrar en contacte amb la 
maquinària de moviment de terres. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys 
polsegosos. 
Risc causat per  vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 
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S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i 
d’oficines. 
S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària 
de moviment de terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, en els talls que es calgués. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha  d’assegurar que estan instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte 
 les especificacions que es detallen al final de la relació d'activitats constructives. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, 
aquestes hauran de ser desviades provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  
amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. 
 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 
finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 
desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels 
serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana 
que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles anomalies geològiques al terreny que pugui 
donar lloc a moviments del terreny, o l’existència de clots. 

Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talusos i paraments verticals que puguin existir a la zona a 
urbanitzar a fi de detectar possibles  esllavissades  de materials provocats pel propi desbrossament i neteja. 
• En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja sigui per mitjans mecànics (serres 

mecàniques,etc.) o bé per espenta amb maquinària pesada (bulldócers, carregadores, etc.) s'haurà d'organitzar el treball a fi de 
què els treballadors no ocupin en cap moment la zona o lloc de l’enderrocament d'arbres. 

• Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en l'apartat d'elements auxiliars, hauran d'estar 
dotades d'avisador acústic quan aquesta circuli marxa enrere,cabines antibolcada i antiimpacte. 

• Si existeixen talusos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin caure durant les operacions de 
desbrossament o posteriors.  

• Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona una sirga, 
convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó anticaiguda de seguretat, 
convenientment ancorat. 

• S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 
• En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corves i amplària d'aquestes, han de permetre la 

circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
• S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol 

indicatiu de sortida de camions.  
• A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius del pendent de les rampes. 
• A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a l'obra i 

especialment als casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 
• Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció  obligatòria". 
• El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i dúmpers de gran tonatge en el 

transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o 
dúmper amb una lona convenientment lligada. 

• El trànsit de camions, dúmpers,  motobolquet  al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 
• S'abalisarà la zona de treball en què existiexi el risc de bolcada de màquines per talusos o desnivells pronunciats. 
• S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la  vorera de talusos. 
• En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de seguretat de 90 cm. 
• S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la maquinària realitzant els treballs de 

neteja i desbrossament. 
• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part 

exterior de la cabina del conductor. 

• A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que es calgués 
guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps hauran d’usar botes d'aigua i 
impermeables. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de 
considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els  treballs pròxims 
a línies aèries i  les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distància de seguretat a respectar i les 
mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un contacte 
elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels 
cables; distància recomanada : 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, 
seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’ha de vigilar els 
moviments de  dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de cautxú o de 
materials plàstics. 

• S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes, quan la línia estigui sense tensió. Aquests ecobriments han de ser 
continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material adequat 
per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels dispositius de tall de 
corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina al sentit invers a què va causar el contacte 

elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no 

descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar 
aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui  a terra s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona 

de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
• En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es trobin a la zona de 

perill han d'observar les següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la màquina, 

desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Excavadora amb cullera bivalva 
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Carregadora 
Motobolquet 
Mototraílla 
Retrocarregadora 
Serra mecànica 
  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal del pendent de la rampa. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de pas preferent. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal d'advertència de perill en general. 
• Senyal de prohibit el pas de vianants. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 d'abril, senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d'alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de 
novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 
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DESMUNTS  
 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Excavació de terres situades per damunt del nivell d'esplanació.  
 

1.2 Descripció: 
Una vegada realitzat, si escau,  l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar l'excavació de 
terres. 
S'haurà de calcular el talús precís per al sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa i en el cas 
que no es pogués fer el talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent haurà de calcular el mur 
de contenció necessari. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 
• operaris especialitzats per als treballs auxiliars d'excavació i sanejament. 
• conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 
• senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per a realitzar els desmunts consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir: 

• excavadores. 
• retrocargadoras. 
• carregadores. 
• camions, dúmpers i motobolquets per al transport terres. 
• mototraillas. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejat el terreny: 

• Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
• Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat treball de la maquinària. 
• Desviació de serveis afectats. 
• Excavant i sanejant fins a la cota de l'esplanació. 
• Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 

 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i 
col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 
moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(9) Risc causat per la utilització de eines (martell pneumàtic). 
(16, 20 I 21)   Risc específic  causat pels serveis afectats. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys 
polsegosos. 
(28) Risc causat per les vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i si ja hi hagués es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i 
d’oficines. 
Es procurarà establir zones d'estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de 
moviment de terres. 
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Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés 
i,complementàriament, als talls que es calgués. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que estiguin instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les 
especificacions anteriors. 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessen la zona a urbanitzar, aquests hauran 
de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de 
mantenir el servei durant l'execució de l'obra. 
 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 
finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el 
moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, 
telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint 
especial atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, 
havent-se de marcar sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les 
característiques dels serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests  serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels 
serveis afectats. 
En el cas que aquests serveis no puguin desviar-se, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a en l'apartat de “procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana 
que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de desmunts ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris 
per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• En el cas que a les zones d'excavació hi hagués edificis confrontants, i abans d'iniciar l'obra tinguessin esquerdes, es posaran 
testimonis per a observar si aquestes progressen. 

• Durant la realització de l'excavació, en el cas d'un terreny amb edificis pròxims, es vigilarà el comportament de les edificacions 
confrontants (aparició de esquerdes, descalç de sabates, etc.). 

• Durant la realització dels desmunts s’ha de realitzar un sanejament de pedres soltes que puguin tenir certa inestabilitat en tots 
els talusos. 

• Si aquest sanejament es realitza manualment, es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona, una sirga, 
convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó anticaiguda de seguretat, 
convenientment ancorat. 

• S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 
• En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de permetre la 

circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
• S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit  amb el rètol 

indicatiu de sortida de camions. 
• A  l'interior de l'obra s’han de col·locar els senyals de limitació de velocitat, així com els  senyals indicatius del pendent de les 

rampes. 
• En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a l'obra i 

especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 
• Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
• El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
• Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la càrrega 

transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 
• En els treballs de desmunt, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei afectat (línia elèctrica aèria i subterrània, 

conduccions de gas o d'aigua, telefonia, clavegueram. 
• El trànsit de camions, dúmpers i mototraíllas al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap 
•  (encarregat, capatàs). 
• S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la vorera de talusos. 
• En el cas de trànsit de vianants s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de seguretat de 90 cm. 
• En cas d'arreplega de materials a prop de la coronació de talusos s’haurà de tenir especial cura en mantenir com a mínim una 

distància no inferior a 2 metres. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• S’haurà de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part 
exterior de la cabina del conductor. 

• A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui, guants, cinturó de seguretat, 
canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes d'aigua i impermeables. 

• Una vegada realitzats els treballs de desmunts, s'ha de fer una revisió general de l'edificacions contigües per a observar les 
lesions que hagin pogut sorgir  causat per  les excavacions. 

• En cas d'l’ús d'explosius per a realitzar el desmunt s’ha de consultar en l'apartat d'elements auxiliars la normativa de seguretat 
específica d'explosius. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat 
que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents als treballs pròxims a 
línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures 
adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric 
directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; 
distància recomanada : 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, 
seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’haurà de vigilar els 
moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de cautxú o de 
materials plàstics. 

• S’ha de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. Aquests recobriments han de ser 
continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material adequat 
per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels dispositius de tall de 
corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al què va causar el contacte 

elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no 

descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar 
aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona 

de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
• En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es troben a la zona de 

perill han d'observar les següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la màquina, 

desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  

• S'ha d'emprar la senyalització indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la línia en el terreny. 
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• A mesura que els treballses vagin desenvolupant, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes condicions de visibilitat i 
col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

• En cas  que es conegui perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb sorra, protegida amb 
fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm. de la conducció (llevat que prèviament 
de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a 
partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

• En cas que no es conegui exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de realitzar, amb precaució, 
tastos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

• En el cas que no hi hagi protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir d'aquesta cota i fins a 
50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm manualment amb la pala. 

• Quan la conducció quedi en l'aire es suspendrà amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant ser malmesa per 
maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereix, s'hauran de col·locar obstacles que impedeixin l'acostament. 

• Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs es tindrà en compte com principal mesures de seguretat: 
- descàrrec elèctric de la línia 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- comprovació d'absència de tensió. 
- posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases. 
- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hagués) mitjançant recobriment o limitació de 

distància. 
• En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, en principi, s’hauran de prendre les següents mesures : 
- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar   l'excavació. 
- en cas de deterioració prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora. 
• La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió l'aïllament de la qual 

hagi estat deteriorat) s'inspira a les mateixes recomanacions i normes que quan es tracta de línies aèries. 

Conduccions de gas  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la profunditat de la conducció. 
• En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran els treballs a mà fins a 

arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi necessari, per a assegurar  la posició exacta. 
• En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre, es començaran els treballs mitjançant 

maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, procedint-se posteriorment a l'excavació fins a la 
canonada manualment. 

• No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas. 
• Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampidorarà per a evitar moviments i deterioració de la mateixa, per a poder 

avançar en els treballs. 
• No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 
• És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada. 
• És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei. 
• És totalment prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la possible formació 

d’espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics. 
• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
• És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar càrregues. 
• Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori desconnectar prèviament 

el circuit elèctric. 
• Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d'una correcta connexió a 

terra. 
• Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aïllats i es procurarà que en 

les seves tirades no hi hagi empalmaments. 
• En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra s’haurà de retirar més enllà de la distància de 

seguretat assenyalada i no s’haurà  de permetre l’acostament de ningú que no sigui el personal de la companyia 
subministradora. 

• En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es col·locaran tan lluny com sigui possible de la instal·lació de 
gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva direcció i profunditat. 
• En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. de la canonada en servei. 
• Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  s’apuntalarà, a fi que no es 

trenqui per flexió en trams d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà convenientment per a evitar ser malmesa per 
maquinària o eines. 

• S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, fils reflectors, etc. al cas  que així ho requereixi. 
• És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no existeix l'autorització de la 

companyia subministradora. 
• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
• És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar càrregues 
• En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia subministradora i 

paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hi hagi estat reparada. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Excavadora amb cullera bivalva 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Carregadora 
Motobolquet 
Mototraílla 
Retrocarregadora 
Barrinadora pneumàtica 
Explosius 
   

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal del pendent de la rampa. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de pas preferent. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions 
 

 
 



 
 
 MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 2 CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ  DE LLOBREGAT 

ANNEX  10 ESTUDI SEGURETAT I SALUT 12 de 55 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal d'advertència de perill en general. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TERRAPLENS 
 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Consisteix en la realització de farciments de terres per  arribar a la rasant d'esplanació.  

1.2 Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents i del desbrossament i neteja 
del terreny, es pot iniciar el farciment de terres. En el cas que  calgui, s'haurà de calcular el talús necessari 
per al sosteniment d'aquestes terres, segons la seva naturalesa i en el cas que no es pugui fer el talús en 
tot el seu desenvolupament, el tècnic competent haurà de decidir i calcular el tipus de contenció artificial 
necessari per a tal fi. 

Per a realitzar del farcit serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• conductors de maquinària per a realitzar el farciment. 
• operaris especialitzats per als treballs auxiliars de farcit. 
• conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 
• senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per a realitzar els terraplens consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir: 

• retrocarregadores. 
• carregadores. 
• camions, dúmpers i motobolquetls per al transport terres. 
• piconadores. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada: 

• Replantejat el terreny. 
• Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
• Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat i treball de la maquinària. 
• Desviant els serveis afectats. 
 
El terraplenament consisteix en farcit en capes i el seu corresponent compactat fins a la cota d'enrasament 
de la subbase del paviment. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
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Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
16.-Contactes elèctrics. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i 
col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic  causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(5) Risc específic causat per les  esllavissades  en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 
moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16) Risc específic causat pels serveis afectats. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i el trànsit de maquinària sobre terrenys 
polsegosos. 
(28)  Risc causat per vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i 
oficines. 
Es procurarà establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de 
moviment de terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, en els talls que sigui precís. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’haurà d’assegurar  que ja estiguin instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les 
especificacions anteriors. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, 
aquestes hauran de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  
amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació 
necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra. 

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 
desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels 
serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana 
que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització del terraplens ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris 
per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de permetre la 
circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i seguretat. 

• S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol 
indicatiu de sortida de camions. 

• A l’interior de l'obra  s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com els senyals indicatius del pendent de les 
rampes. 

• En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a l'obra i 
especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

• Aquest operari haurà d’estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
• El senyalitzadors ha d'anar dotat d'un armilla de malla lleugera i reflectora. 
• Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la càrrega 

transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 
• El trànsit de camions, dúmpers i piconadores al solar, serà dirigit per un cap(encarregat, capatàs). 
• En el cas que  causat per  les característiques de les terres de l'esplanació i als agents  atmosfèrics de la zona (fort vent, sol, 

sequedat, etc.) per a evitar la generació excessiva de pols s'haurà d'humitejar l'esplanació de manera que no generi fangs i eviti 
la formació de pols.  

• És prohibit el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la coronació dels talusos. 
• En el cas de trànsit de vianants s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de seguretat de 90 cm. 
• En cas d'arreplega de materials prop de la coronació de talusos ha de tindre's la precaució de mantenir com a mínim una 

distància no inferior a 2 metres. 
• S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior 

de la cabina del conductor. 
• A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui guants, cinturó de seguretat, 

canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes d'aigua i impermeables. 
• En la realització del terraplens, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei existent (línies aèries elèctriques o de 

telecomunicacions). 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de 
considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els treballs pròxims a 
línies aèries i les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les 
mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric 
directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; 
distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, 
seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’haurà de vigilar els 
moviments de dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 
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• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de cautxú o de 
materials plàstics. 

• S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. 
• Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 
• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material adequat 

per aquesta protecció. 
• En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels dispositius de tall de 

corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 
• Εn cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que va causar el contacte 

elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no 

descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar 
aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona 

de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
• En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es trobin en la zona de 

perill han d'observar les següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortirde la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es troben fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la màquina, 

desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Excavadora amb cullera bivalva 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Carregadora 
Motobolquet 
Mototraílla 
Retrocarregadora 
Barrinadora pneumàtica 
Explosius 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal del pendent de la rampa. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de pas preferent. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal d'advertència de perill en general. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
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- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de 
novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  
 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és 
profunda i de petita secció la denominarem pou. 

1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 
Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 
L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 
El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 
En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a emprar segons 
les característiques del terreny. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 
• Operaris per a l'excavació manual. 
• Operaris per als treballs d'estintolament. 
• Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de terres, 
és a dir: 

• excavadores. 
• retrocargadora. 
• carregadora. 
• camions, dúmpers o motobolquts per al transport. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases o pous: 

• Desviant els serveis afectats. 
• Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 
• Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
• Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
• En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 
 
El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part inferior. 
El desentibat es realitza en el sentit invers. 
 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
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En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de 
màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents 
biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3)   Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8)   Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)   Risc específic causat pels serveis afectats 
(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc  causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc  causat per l'extracció de terres contaminades. 
 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra,  i si no n’hi hagués es construiran segons les especificacions 
anteriors. 
 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran 
de ser desviats provisionalment  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei 
durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte 
funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el 
moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, 
telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint 
especial atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, 
havent de marcar-se sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les 
característiques dels serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels 
serveis afectats. 
En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a l'apartat de” procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana 
que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

Rases 

• El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per 
a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

• Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la corresponent 
experiència. 

• No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat igual o superior a 
1,30 m. sota la rasant. 

• En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre operari de 
guàrdia  a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà l'alarma en cas que es produís alguna emergència. 

• S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin 
• Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els estampidors quan s'hagin 

afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigües superficials. 
• Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o d'alteracions atmosfèriques 

com pluja o gelades. 
• S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de la mateixa, no s'utilitzaran per 

al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre's d'elements 
expressament calculats i situats a la superfície. 

• En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser necessaris i per franges horitzontals, 
començant per la part inferior del tall 

• La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui prou estable, 
no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

• L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara quan el terreny sigui de 
bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins  que estigui clavetejada al fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites 
corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors per a crear els necessaris espais lliures provisionals on poder anar 
realitzant els treballs d'estès de canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessàries que va donar lloc l'excavació de 
dita rasa. 

• Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es prevegi el 
deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de l'obertura. 

• És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una quantitat suficient, amb la deguda 
antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat. 
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• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de les escales necessàries per a 
facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill. 

• Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 
• L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a distància no menor de 2 

m.d la vorera del tall 
• Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les excavacions corresponents. 
• No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 
• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es disposaran tanques mòbils que 

s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d'IP.44 segons UNE 
20.324. 

• En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
• En tallsde profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm.  el nivell 

superficial del terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de palanques, falques, 

barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a l’equip de salvament, així com d'altres 
mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris que es puguin accidentar. 

• El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
• En cas d'inundació  causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per a evitar el 

reblaniment de les bases dels talusos. 
• En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de seguretat convenientment 

ancorat. 
• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o botes de goma en 

presència de fangs. 
• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
• Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part 

exterior de la cabina del conductor. 
• S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 
• Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, referenciada anteriorment, 

incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, als talls que 

sigui precís. 

Pous 

• El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a 
realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància entre el fons del pou i la 
vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres. 

• A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi amb les disposicions estarblertes a 
la nostra legislació. 

• Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin la ràpida evacuació dels 
treballadors. 

• Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de bombeig. 
• A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable.    
• S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar protegits, en la major mesura que es 

pugui, contra la caiguda d'objectes. 
• S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 
• Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar convenientment la part superior i els voltants del pou. 
• Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment il·luminat i disposar d'una il·luminació 

d'emergència. 
• Els aparells elevadors instal·lats sobredel pou hauran de: 
- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haurà de comportar cap perill per als 

treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'un pestell de seguretat instal·lat al 

seu mateix ganxo. 
- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat perquè des de la part superior pugui 

observar la correcta elevació del poal sense risc per la seva banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturó de seguretat 
convenientment ancorat. 

- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest es trobi al capdamunt del 
pou. 

- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de manera que no es pugui desfermar. 

- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es pugui  enganxar i desenganxar el poal 
sense  cap perill. 

- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de protecció. 
- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada jornada. 
- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos terços de la seva capacitat. 
- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 
- Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball. 
• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major d'1,30 m. amb un 

tauler resistent, xarxa o element equivalent. 
• En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà una tanca de manera que 

els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 metres i al cas de trànsit de vianants a 1 metre. 
• En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il·luminarà, a la nit, mitjançant punts 

de llum destellants. 
• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o botes de goma en 

presència de llots. 
• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
• El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte elèctric no desitjat a 

causa d'un defecte d'aïllament. 
• S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en perfecte estat, substituint-los en cas que 

s'observi qualsevol mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part 

exterior de la cabina del conductor. 
• S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 
• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i , complementàriament, en els talls 

que sigui precís. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat 
que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els treballs pròxims a 
línies aèries les  formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures 
adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin  desviades, i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric 
directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; 
distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, 
seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques, s’haurà de vigilar els 
moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de cautxú o de 
materials plàstics. 

• S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests recobriments han de ser 
continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material adequat 
per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i 
si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que va causar el contacte 

elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
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- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no 
descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar 
aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona 

de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
• En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que es trobin a la zona de 

perill han d'observar les següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la màquina, 

desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  

• S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la línia en el terreny. 
• A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes condicions de visibilitat i 

col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 
• En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb sorra, protegida amb 

fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm.de la conducció (llevat que prèviament 
de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a 
partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

• En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de realitzar, amb precaució, 
tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

• En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir d'aquesta cota i 
fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., es farà manualment amb la pala. 

• Quan la conducció quedi en  l'aire,  es suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant ser danyada per 
maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de col·locar obstacles que impedeixin l'acostament. 

• Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindrà en compte com principal 
mesures de seguretat : 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués) mitjançant recobriment o limitació 
de distància. 

- posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases. 
- Comprovació d'absència de tensió. 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- descàrrec elèctric de la línia 
• En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre les següents mesures : 
- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb  amb molt de compte. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar l'excavació. 
- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora. 
• La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió l'aïllament de la qual ha 

estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es tracta de línies aèries. 

Conduccions de gas  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la profunditat de la conducció. 
• En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran els treballs a mà fins a 

arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi necessari, per assegurar a la posició exacta. 
• En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es començaran els treballs mitjançant 

maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, procedint-se posteriorment a l'excavació fins a la 
canonada manualment. 

• No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas. 
• Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampirarà per a evitar moviments i deterioració de la mateixa, per a poder 

avançar en els treballs. 
• No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 
• És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada. 
• És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei. 
• És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la possible formació de espurnes en 

entrar en contacte amb elements metàl·lics. 
• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
• És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar càrregues. 

• Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori desconnectar prèviament 
el circuit elèctric. 

• Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d'una correcta connexió a 
terra. 

• Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aïllats i es procurarà que en 
les seves tirades no hi hagi empalmaments. 

• En cas de fiuta incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra es retirarà més enllà de la distància de 
seguretat assenyalada i no es permetrà acostar-se a ningú que no sigui el personal de la companyia subministradora. 

• En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible de la instal·lació de gas, 
equipant les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva direcció i profunditat. 
• En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm.de la canonada en servei. 
• Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  apuntalarà a fi que no 

trenqui per flexió en trams  d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà convenientment per a evitar ser malmesa per 
maquinària o eines. 

• S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix. 
• És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és amb l'autorització de la 

companyia subministradora. 
• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
• És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a susprendre i/o per a suspendre o alçar càrregues. 
• En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia subministradora i 

paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat reparada. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Excavadora amb cullera bivalva 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Carregadora 
Motobolquet 
Retrocarregadora 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
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• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direccióobligatòria". 
• Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

 

5- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 

- Impermeable. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 
de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 
 
Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
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CONTENCIÓ 
 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per a contenir el terraplé o desmunt, suportant o 
anul·lant les espentes horitzontal. 

1.2 Tipus de contenció: 

Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

Naturals:   

• talusos. (vegeu capítol moviment de terres) 

Artificials:   

• murs de contenció : 
- de formigó. 
- de maçoneria. 
- de fabrica de rajola. 
• murs de terra armada. 
• murs prefabricats de formigó. 
• murs ancorats. 
• murs garbella. 
• murs pantalla. 
- pantalles de formigó. 
- pantalles d'impermeabilització. 
• palplanxa: 
- fusta. 
- formigó armat. 
- acer. 
• estructures flexibles diverses: 
- pilotes tangents. 
- pilotes independents. 
- micropilotes. 
- plafons prefabricats. 

1.3 Observacions generals: 

L'activitat de contenció, al cas de talusos comporta la generació d'un pla inclinat l’angle respecte al pla 
horitzontal de la qual ve donat segons els paràmetres geotècnics del terreny, per a així anul·lar els esforços 
horitzontals que genera el desmunt o la terraplenada. 
 
En el cas de de construcció d'un mur de contenció, aquest es realitza des de la rasant inferior fins a la 
rasant superior per a la contenció del tall del terreny creat en el desmunt previ o en un procés de 
terraplenada. 

El mur de contenció està conformat, bàsicament, per dos elements: 

• la fonamentació superficial. 
• el mur. 

La construcció del mur consisteix en la col·locació d'armadures, encofrat, abocament del  formigó, vibrat i 
desencofrat, de manera que les seves dimensions permetin contenir les terres al seu extradós, anul·lant les 
espentes horitzontals. 

En el cas de construcció d'un mur pantalla, es construeix des de la rasant superior per a la contenció del tall de les terres, 
necessària per a la realització del buidatge posterior. Per a l'execució del mur pantalla s’han de seguir els següents passos: 

• construcció del muret guia. 
• perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic. 
• col·locació d'encofrat de juntes entre plafons. 
• col·locació d'armadures. 
• abocament del formigó en els plafons. 
• extracció d'encofrats de juntes. 
• demolició de caps de plafons. 
• execució de la biga de lligat de plafons. 

En el cas de construcció d'un mur de terra armada s'inicia des de la rasant inferior i es van col·locant les 
escates convenientment ancorades, a mesura que va progressant el creixement del terraplenament. 
 

Per a l'execució del mur de terra armada s’han de seguir els següents passos: 

• construcció de muret d'arrancada. 
• col·locació d'ancoratges i escates. 
• abocament i compactació de terres en capes. 
 
El procés de construcció té la seqüència de col·locació d'escates amb els seus ancoratges i posterior farcit i 
compactació de les terres a capes. 
 
Per a realitzar totes aquestes activitats per als diferents tipus de contenció s’ha de programar i s’ha 
d’organitzar el tall convenientment. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l'obra ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així 
com, també, les connexions provisionals d'obra (aigua i electricitat). 
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MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Mur de formigó armat amb fonamentació superficial, de directriu recta i secció constant, per a sostenir 
farciments drenats entre esplanades horitzontals, amb desnivells no majors de 6 metres. 

1.2 Descripció: 
Construcció de sabates: 

• Es farà un replantejament de les fonamentacions del mur. 
• S'excavarà fins a la cota definida al projecte, anivellant la rasant i compactant el terreny. 
• Es col·locaran les armadures. 
• Formigonat de la rasa, deixant els ferros d'espera. 

Construcció del mur: 

• Es col·locaran les armadures del mur, previ cosit amb els ferros d'espera de la fonamentació superficial. 
• Es col·locaran els motlles de l'encofrat ancorats per evitar la bolcada. 
• Es col·locaran els passadors de subjecció dels plafons de l'encofrat. 
• Abocament del formigó a capes i, simultàniament, un correcte vibrat 
• Es desencofrarà quan el formigó armat tingui la consistència establida al projecte d'execució. 
• Es continuaran regant les superfícies del mur. 
• Farcit i compactació de l'extradós mitjançant terres o sistemes de drenatge. 

Per a realitzar els murs de contenció serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• encofradors. 
• ferrallistes. 
• operaris d'abocament i vibrat del formigó. 
• conductors de formigonera. 
• operaris per al bombeig del formigó. 
• operaris de grua. 
• conductors de maquinària de moviment de terres. 

També s’haurà de considerarels mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme els murs de contenció: 

• Maquinària: camió formigonera, grua mòbil, retroexcavadora, dúmper o camió, piconadora, dúmper de petita cilindrada per a 
transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. 

• Útils i eines: encofrats, plataformes de treball sobre mènsules, jabalcón (tornapuntes), eslingues, bastides, etc. 
• Preses provisionals d'aigua i electricitat. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos es podrà modifica  en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines.                     
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
vehicles. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

 

OBSERVACIONS : 

(3)    Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(6)    Risc específic amb encofrats de fusta. 
(8)    Risc  causat pel bombeig de formigó “cop d’ariet” i per l'ús de la serra circular. 
(18)  Risc específic causat per la manipulació de formigons i líquids desencofrants. 
(28)  Risc causat per vibracions del dúmper. 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

La pendent de les rampes d'accés als talls no superaran el 10%. 
El camí d'accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs es senyalitzarà adequadament. 
L'accés del personal d'obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents als camins 
de circulació de la maquinària. 
En el cas que aquests camins d'accés presentin risc de caiguda a diferent nivel,l es col·locaran baranes de 
seguretat. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
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PROCÉS 

• El personal encarregat en la realització dels murs de contenció ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar la contenció amb la major seguretat possible. 

• L'excavació de la rasa per a albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i a les seves maniobres 
s'evitarà que el personal circuli pel radi d'acció de la mateixa. 

• L'abocada de les terres sobre el dúmper o camió es realitzarà guiat per un capatàs o encarregat. 
• Quan es finalitzi aquesta l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el transport, s'hauran de 

cobrir aquestes amb una lona. 
• S'evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses acotant les àrees de treball. 
• El transport d'armadures a la rasa es realitzarà mitjançant la grua mòbil, la càrrega haurà d'estar convenientment eslingada i 

proveïda als seus ganxos de pestells de seguretat. Per evitar balancejos,la càrrega ha d'anar guiada mitjançant una sirga. 
• Els operaris que realitzin la manipulació d'armadures hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro, granota de treball, 

davantal de cuiro, botes de cuiro de seguretat i cinturó i portaeines. 
• L'operari que realitzi l'abocament del formigó i posterior vibrat haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 

treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
• Una vegada forjada la fonamentació, es col·locarà el motlle de l'encofrat corresponent a l'extradós del mur, arriostrat mitjançant 

jabalcones per a evitar la seva bolcada. 
• El transport dels motlles de l'encofrat es realitzarà mitjançant una grua mòbil, convenientment eslingat. 
• L'amarrament de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d'un element resistent de l'encofrat. 
• Per a evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït per un operari, mitjançant una corda lligada  al motlle. 
• L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuiro, granota de treball i botes de seguretat 

de cuiro. 
• En la confecció dels tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir la precaució d'usar els 

acompanyadors per a tallar petites peces. 
• Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de treball que anirà a tota la seva llargària del mateix, 

aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d'ample s’ haurà d'instal·lar al seu perímetre la corresponent barana de 
seguretat. 

• L'accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual. 
• O mitjançant una passarel·la, de 60 cm. d'amplària com a mínim amb baranes de seguretat, des de la rasant superior de les 

terres sempre que aquesta es mantingui aproximadament horitzontal. 
• En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar per l'encofrat, s’ha de realitzar auxiliats per escales o 

bastides. 
• L'operari que guii l'abocada del formigó haurà d'usar guants de neoprè, casc de seguretat, granota de treball i botes de goma 

de canya alta. 
• L'abocament es realitzarà a capes evitant l'acumulació excessiva dins del motlle. 
• L'encarregat vetllarà  a cada moment que no hi hagi moviments de l'encofrat  causat per  la  pressió hidrostàtica del formigó 

fresc. 
• Quan l'abocament del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció estaran 

convenientment ancorats i es posarà especial atenció a netejar la canonada després del formigonat, perquè la pressió de 
sortida del formigó pot ser causa d'accident. 

• Al menor senyal d'obstrucció s’haurà de suspendre's el bombeig per a evitar el colp d'ariet. 
• El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l'aparell convertidor de freqüència ; i el subministrament elèctric al 

convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, d'acord amb les instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 
• Durant els processos de vibrat el treballador haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de 

goma de canya alta. 
• El desencofrat ho realitzarà un operari proveït de guants de cuiro, casc de seguretat, granota de treball i botes de cuiro. 
• S'eslingaran els motlles a desencofrar per  evitar la seva caiguda mentre l'operari els desencofra mitjançant falques o altres 

eines. 
• És prohibit de tirar dels encofrats amb la grua si aquests estan adherits al formigó, i s’ha d’assegurar que els motlles estiguin 

totalment solts abans d'iniciar el seu hissat. 
• Els motlles es retiraran i es netejaran per a mantenir l'obra ordenada i neta. 
• Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o existeixi vent amb una velocitat superior a 50 km/h, en aquest últim cas es 

retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. 
 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar s'hauran de considerar les normes de seguretat 
que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els treballs pròxims a 
línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. 

• Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a 
seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric 
directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; 
distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f 
la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 
• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, 

seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 
• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’haurà de vigilar els 

moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 
• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriment aïllants, constituïts per fundes especials de cautxú o de 

materials plàstics. 
• En instal·lar aquestes fundes, s’ha de tenir la precaució que la línia estigui sense tensió. Aquests recobriments han de ser 

continus i fixats convenientment per evitar que es desplacin. 
• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material adequat 

per aquesta protecció. 
• En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment  el tir dels dispositius de tall de 

corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 
• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers a què va causar el contacte 

elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no 

descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar 
aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona 

de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
• En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que es trobin a la zona de 

perill han d'observar les següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortirde la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la màquina. 
• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la màquina, 

desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Grua mòbil 
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Formigonera pastera 
Grup compressor 
Grup electrogen 
Piconadora de safata 
 

 
Es complirà cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions d'aplicació 
en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 
• L'altura de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'altura. Els guardacós 

hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal del pendent de la rampa. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de pas preferent. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d'advertència de càrrega suspesa 
• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació i transport (conductors i operaris de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Treballs amb encofrats (encofradors) : 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat de cuiro. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda,  si escau. 

• Treballs amb armadures (operaris) : 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat de cuiro. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Davantal. 
- Cinturó portaeines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, en cas  si escau. 

• Treballs  de formigonat  i vibrat: 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda,  si escau. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 
de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 
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SANEJAMENT  
 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Tot sistema d'evacuació i tractament de residus urbans i industrials, pel qual s'aconsegueix la seva 
eliminació amb garanties absolutes d’ordre higiènic. 

1.2 Tipus de sanejament: 

• Evacuació d'aigües residuals i pluvials: 
- xarxa de clavegueram. 
- drenatges i avenamientos. 
- depuradora d'aigües residuals. 
• Evacuació de residus sòlids:  
- per contenidors (previsió d'emmagatzemament de contenidors). 
- per instal·lacions pneumàtiques (previsió de dipòsits d'emmagatzemament subterranis). 
- incineradora. 

1.3 Observacions generals: 

El sanejament urbà comporta la gestió de tota classe de residus tant líquids com sòlids. 

En el cas de la construcció de la infraestructura per a residus líquids es considerarà : 

• Desviació de serveis afectats. 
• Execució de l'excavació de rases i pous. 
• Col·locació de connexions de servei i col·lectors prefabricats sobre base de formigó o sorra i formació d'embornals. 
• Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 
(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà,  estrebacions  (estampidors, 
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba, 
piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja  estiguin instal·lades les tanques perimetrals 
de limitació del solar per a evitar l'entrada de personal aliè a l'obra, les instal·lacions d'higiene i benestar, 
així com, també, les connexions de servei provisionals d'obra (aigua i electricitat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
XARXA DE CLAVEGUERAM  

 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins  a l’estació  
depuradora. 

1.2 Descripció: 

Les connexions de servei (albellons i embornals)  evacuen les aigües residuals i pluvials a l'exterior de 
l'edifici conduint-les al clavegueram, el qual aboca les aigües als col·lectors secundaris. Aquests col·lectors 
secundaris desemboquen en col·lectors principals els quals vertebren el sanejament d'una conca, sent 
finalment els emissaris els que canalitzen les aigües fins una depuradora. 

Sistemes d'evacuació: 

• Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigües, ja siguin residuals o pluvials. 
• Sistema Separatiu : són xarxes independents, per una les aigües residuals i per una altra les pluvials o de reg. 
 
En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici,  s’ha de  garantir el subministrament dels materials 
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 
material en un espai predeterminat. 
 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instal·lació de tubs prefabricats per a l'evacuació d'aigües residuals o pluvials, la 
formació d'embornals, arquetes, etc., i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
• conductors de grues. 
• obrers. 
• personal auxiliar. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la instal·lació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o planta de formigó, serra circular, bomba de 
formigó, camió formigonera, grup compressor, martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 

• Útils:escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i balisaments) i 
proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d'aigua. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
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En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de 
màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines i 
col·lisions. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents 
biològics. 

 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)  Risc específic  causat per  serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28)  Risc causat per  vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per  l'extracció de terres contaminades 
 
 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i 
Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i pous . 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris 

per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell,  aquesta 

tanca s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), 

granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències del temps usaran botes d'aigua i impermeables. 
• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de la maquinària pesada 

(maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 
• Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un 

receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
• Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o qualsevol altre material al costat de 

les rases o pous s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres d'aquestes. 
• L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, per a facilitar 

l'enganxall i desenganxament dels tubs. 
• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn, ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella. 
- S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No s’han de deixar a la intempèrie, ni s’hauran de deixar  a terra. 
• S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa manera. 
• Si la càrrega  no es troba ben  lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar sobre  el terra i s’haurà de tornar a  lligar  

correctament. 
• Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no s’haurà d’insistir en això i caldrà 

comprovar quina pot  haver estat la causa. 
• No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre  la càrrega i els 

cables. 
• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 
• Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada i a marxa 

moderada. 
• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  o  al seu lloc de 

col·locació. 
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball. S'haurà de procurar no 

depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
• S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
• S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 
• S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
• L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per una persona que  

conegui  els senyals de comandament de la grua. 
• Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, en  la vorera 

contrària a on s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. 
De la mateixa manera ,es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 metres. 

• La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases o pous, serà de material  antideflagrant . 
• Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  produir. 
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• Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si 
calgués, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una de les dues alternatives, o per la 
direcció Tècnica d'obra s'ordenin les condicions de treball. 

• En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors a les rases i als pous, i es 
posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los. 

• En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua independentment de les proteccions 
individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els 
riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre superfícies insegures. 

• Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús, evitant que saltin  estelles durant les tasques. 

Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja. 

• Atés que els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el desenvolupament alternatiu de treballs a l’interior de la 
galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en un mínim de 5 hores/jornada la permanència d'operaris a l’interior d'aquestes galeries, 
per a aquest motiu s'establiran els torns pertinents. 

• Diàriament i amb anterioritat a l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als encarregats dels equips, informació 
per escrit que haurà de contenir: el  plànol d'abocaments tòxics de les zones de treball previstes per a la jornada, informació 
metereològica de les previsions per a la jornada, plànols reduïts en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la 
ubicació de pous de registre, així com de l' estat  del seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol anomalia que afecti 
a les zones en què s'hagin de realitzar treballs. 

• Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons per a la desviació del trànsit, 
cintes de balisament, balisament lluminós, un extintor, una farmaciola, reixes per a pous, un equip motoventilador, un aparell de 
lectura directa, detector de monòxid de carboni, àcid sulfhídric i porcentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 

• Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner,  granota de treball de roba de teixit reflector o 
impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilles d'acer o botes llargues amb sola antilliscant o 
botes pantaló amb sola antilliscant, guants de P.V.C o neoprè, cinturó de seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen 
per a 5 min. i mascareta respiratòria buconasal dotada de filtre mecànic. 

• Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin existir en la galeria, si són 
anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà amb caràcter d'urgència, i per part de l'empresa 
s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar que en aquests llocs es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de 
reparació o condicionament. 

• El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a terme amb caràcter anual. 
Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el personal de neteja, reparació o condicionament. 

• Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja  a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran almenys dues tapes de pous de 
registre i es col·locarà una tanca de protecció sobre el pou que no siguin utilitzades. 

• Els albellons que ho requereixen,  segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per instruccions reflectides en el full diari 
d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia davant de situacions no previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què 
obligatòriament s'haurà de disposar a cada equip de neteja. 

• Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la distància entre els pous de registre 
resulti com a màxim de 75 m. 

• En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en les degudes condicions, 
havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en deficient  estat . 

• Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui possible per mitjans mecànics i en 
els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran torns que en cap cas han de sobrepassar els 30 minuts 
continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia i temps mínims de descans d'igualment 60 min. 

• El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés i les precaucions que s’han d'adoptar a cada 
cas. 

• A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució d'aquests treballs, així com, en les 
instal·lacions per a l’enllumenat  a l’interior de les galeries de clavegueram,  hi haurà una posada a terra associada a un 
interrruptor diferencial d'adequada sensibilitat. 

• Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, s’haurà de senyalitzar la zona de treball 
convenientment i suficientment, molt especialment els pous d'accés en cas de  tasques a l’interior de galeries. En cas de 
treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal haurà d'anar equipat amb armilles reflectores. 

• En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'haurà d'efectuar un exhaustiu 
reconeixement de les zones afectades, als efectes de determinar els possibles riscos que es poguessin presentar amb caràcter 
específic. Una vegada determinats aquests riscos es procedirà  a l'adopció de les adequades mesures preventives. 

• En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les condicions  respirables de l'atmosfera del lloc de 
treball mitjançant detectors manuals específics. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Piconadora de safata 
Camió grua 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Balisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
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• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció de les vies respiratòries. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
• Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 
- Si escau, mascaretes antigas. 

• Treballs  de formigonat : 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 
de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XARXES D’ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ 
 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Col·locació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats a 
proporcionar un servei urbà. 

1.2 Tipus de xarxes: 

• Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser: 
- Subterrànies. 
- Aèries. 
• Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas.  

1.3 Observacions generals: 
Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent procediment: 

• Desviació de serveis afectats. 
• Execució de l'excavació de rases. 
• Col·locació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó o sorra. 
• bFarcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 
(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions (estampidors, 
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba, 
piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal·lades les tanques perimetrals 
de limitació de l'obres per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa, les instal·lacions d'higiene i 
benestar, així com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i telèfon. 
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XARXA SUBTERRÀNIA D’ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 
 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Xarxa elèctrica: Instal·lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des de la xarxa general 
de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum. 
  
Xarxa d'enllumenat: Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a subministrar a uns 
elements receptors que tenen com a funció il·luminar una àrea pública determinada. 
Xarxa de telecomunicacions: Instal·lacions per a la transmissió per cable de senyals elèctrics prèviament 
modulats. 

1.2 Descripció: 
Xarxa elèctrica: La instal·lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una àrea consta, bàsicament, dels següents 
elements: 

• Connexió a la xarxa existent. 
• Xarxa de distribució en alta i mitja tensió. 
• Estacions de transformació de la tensió (ET) 
• Xarxa de distribució en baixa tensió. 

La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements: 

• Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris amb mecanismes de comandament i de 
protecció que alimenten els elements receptors. 

• Receptors: elements per a la il·luminació de zones públiques: sabata, bàcul, luminària i llum. 

La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements: 

• Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexió i està formada per cables 
multipolars amb coberta metaloplàstica que des de la central arribin a les zones urbanitzades. 

• Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones urbanitzades que part dels punts d'interconnexió 
acabant en els punts o armaris de distribució de connexions. La funció dels armaris o punts de distribució és permetre que al 
seu interior es vagi a efectuar la connexió dels parells dels cables de distribució amb els parells individuals segons si la seva 
instal·lació es realitza a l’exterior o  a l’interior dels edificis. 

 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de  garantir el subministrament dels materials 
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 
material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres o petites construccions auxiliars; la 
instal·lació de tubs o cables i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
• conductors de grues mòbils. 
• obrers. 
• personal especialitzat en instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la instal·lació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica 
manual. 

• Eines: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i balisaments) i 
proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d'aigua. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de 
màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objecte. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
vehicles. 
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27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents 
biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i 
Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa 
d'excavació de rases i pous 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris 
per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell,  aquesta barana 
s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), 

granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 
• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària pesada (maquinària de 

moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 
• Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal 

possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa 
els conductes llisquin o rodin. 

• S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma involuntària. 
• Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de 

deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 
• L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  a terra . 
• S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa manera. 
• Si la càrrega no es troba ben lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar al terra i s’haurà de torna a  lligar  bé. 
• Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en aquesta activitat i s’haurà de 

comprovar quina pot haver estat la causa. 
• No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre  la càrrega i els 

cables. 
• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 
• Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa 

moderada. 

• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de terra  o al seu lloc de 

col·locació.  
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
• S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
• S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
• S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 
• S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
• L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per una persona que  

conegui  els senyals de comandament de la grua. 
• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb els senyals previstos pel codi de 

circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 
• Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, en el costat 

contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. 
Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 metres. 

• La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant . 
• Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  produir. 
• Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si 

escau, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una de les dues alternatives. 
• En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors en rases, i es posaran els 

mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 
• Les eines a utilitzar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en perfecte estat , de 

manera immediata. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà) o 

guants aïllants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
• En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua, independentment de les proteccions 

individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els 

riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
• El transport  de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrere, de tal forma, que 

l'extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, tot i evitant cops i ensopegades  amb altres operaris. 
• Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ú , evitant que saltin  estelles durant la realització de les tasques. 

Estació transformadora  

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris 
per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Durant el procés d'instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d'or de la seguretat en els 
treballs en línies i aparells d'Alta Tensió: 

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat de tancament 
intempestiu. 

- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
- Reconeixement de l'absència de tensió. 
- Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió. 
- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
• S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de qualsevol manipulació. 
• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran d'usar casc de seguretat, protecció facial, 

guants aïllants, estora aïllant, banqueta i perxa. 
• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l'existència real en la sala de la 

banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de  pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits 
amb les peces de roba de protecció personal. 

• Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat dels elements següents: 
- placa d'identificació de cel·la. 
- instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i els auxilis a impartir a les víctimes. 
- esquema del centre de transformació. 
- perxa de maniobra. 
- banqueta aïllant. 
- insuflador per a respiració boca a boca. 
• En l'entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d'advertència de perill. 
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• En els treballs d'instal·lació del grup transformador i annexos s'haurà de considerar els treballs auxiliars d'obra, i treballs de 
soldadura per a la col·locació de eines que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica. 

• La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la normativa de grues 
mòbils  

 
Tingui's present que en els treballs a realitzar  a les estacions d'Alta Tensió  s’ha de  considerar el 
"Reglament sobre Centrals Elèctrica, Subestacions i Centres de Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 de 
novembre, BOE 288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 
En els treballs a realitzar  a les estacions de Baixa Tensió  s’ha de  considerar la legislació vigent en 
aquesta matèria. 
 
En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un altre tipus 
d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la normativa d'edificació (Estudi de Seguretat i 
Salut en obres d'Edificació). 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Piconadora de safata 
Camió grua 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de viannats, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

• Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
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- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

• Per als treballs d'instal·lació (baixa tensió i telecomunicacions) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, en el cas que sigui precís. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si escau. 

• Per als treballs d'instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d'ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 
- Perxa aïllant. 

• Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció de les oïdes. 
- Mascareta amb filtre mecànic antipols. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de 
novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
XARXA D’ABASTIMENT D’AIGUA I GAS 
  
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions (tubs), per a 
garantir la distribució i subministrament als usuaris. 
 
Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal·lacions (estacions de regulació i mesura, etc.) i conduccions 
(tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 

1.2 Descripció: 
Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 

• Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al  dipòsit o estació de tractament.  
• Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i assegura el cabal instantani contra 

incendis. Tindrà un volum que permeti el subministrament necessari en un dia de màxim consum. 
• Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc.  que es disposen en l'entramat 

interior d'una població,  es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les preses per als usuaris (connexions) i altres 
serveis públics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.). 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas: 

• Gaseoducte: transporta el gas a alta pressió (APB) des de la font subministradora fins a les  estacions de regulació i mesura. 
• Escalonament d' estacions de regulació i mesura i xarxes de distribució: que transformen l'alta pressió ( 80 a 72 bar) del 

gaseoducte a la pressió màxima de consum (0,05 bar). 
 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 
material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions auxiliars; la instal·lació de tubs i el 
farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
• conductors de grues mòbils. 
• obrers. 
• personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la instal·lació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica 
manual. 

• Útils: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i balisaments) i 
proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d'aigua. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents 
biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat per  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic  causat pels  serveis afectats o existents. 

(27) Risc causat  per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i 
Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i pous. 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris 

per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de vianants per a evitar el risc de 

caiguda a diferent nivell. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions. 
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), 

granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 
• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària pesada (maquinària de 

moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 
• Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un 

receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin  que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
• Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar una distància mínima de 

seguretat de 2 metres. 
• L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al terra . 
• S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa manera. 
• Si la càrrega es trobés malament  lligada  o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se a  lligar correctament. 
• Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en això i  cal comprovar quina 

pot haver estat la causa. 
• No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre  la càrrega i 

els cables. 
• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 
• Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada i a marxa 

moderada. 
• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra  o  al seu lloc de 

col·locació.  
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
• S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
• S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
• S’ha  de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 
• S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
• L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
• Els treballs de hissat, desplaçament i  dipòsit o col·locació de tubs i càrregues s'ha de ser auxiliada per una persona que 

conegui les senyals de comandament de la grua.  
• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les senyals previstes por el codi 

de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 
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• Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de la rasa, a la vorera contrària 
al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment 
es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 metres. 

• La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 
• Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugi produir. 
• Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si fos 

necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs fins que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la 
Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de treball. 

• Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i vapors en rases, i es posaran els 
mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

• Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors  l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en perfecte estat , de 

forma immediata. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), 

granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua independientment de les proteccions 

individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta limitadora d’obertura, per a evitar els 

riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
• El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a enrera, de tal forma, que 

l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris. 
• Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant s’altin estelles durant les tasques. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació de activitats 
constructives, complementant la norma d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Piconadora de safata 
Camió grua 
 

 
Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condiciones de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora.  (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
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- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

• Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 
- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 
- Cinturó de seguretat, si es calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de 
novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PAVIMENTS  
 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats mecàniques i/o 
aspecte. 

1.2 Tipus de paviments:  

• asfàltic: revestiment de terres  mitjançant una superposició de capes de distinta granulometrIa i tractament asfàltic. 
• formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat superficial (remolinat, reglat, etc.). 
• peces rígides: revestiment de terres  amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels següents materials : pedra natural o 

artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc. Es poden col·locar de diferents formes: 
- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 
• terra i àrids: terres  formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 

1.3 Observacions generals: 
Per a la construcció dels paviments  es seguirà el següent procediment : 

• Preparació del terreny. 
• Execució de subbases i bases, en cas necessari. 
• Col·locació o execució del propi paviment. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, 
així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS  
 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i tractament que 
presenta una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els moviments del trànsit rodat, tant des del 
punt de vista funcional, com de la seguretat ; així mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir que 
l'aigua  penetri i disminueixi la capacitat que porta de les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 

1.2 Descripció: 
Els paviments asfàltics  estan  formats:  

• subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de pavimentació sempre a la fase prèvia a la 
construcció de rastells i encintats. És una capa granular que col·labora amb la resistència del ferm i té capacitat de drenatge, i 
protegeix als materials de l'esplanada durant la construcció de les obres, millorant la qualitat de la caixa de pavimentació i 
incrementant la seva capacitat per a resistir càrregues. 

• rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de separació calçada-vorera. El rastell 
col·locat i el formigó de base que constitueix el seu seient serveixen de contenció als materials de les capes de base i de 
paviment durant les operacions d'estès i compactat dels mateixos.  

• base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a cada secció estructural del ferm s'ha 
d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment), tant en relació als seus gruixos com a respecte a l'elecció dels 
materials de cadascuna d'elles. 

• paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla asfàltica en fred, o tractaments asfàltics 
superficials, el paviment més usual, en calçades, és de mescla asfàltica en calent amb dues capes de rodadura. 

 
Aquests paviments  estan  formats per un o diversos dels elements següents: reg d'imprimació, capa de 
base, reg d'adherència i capa de rodadura. 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària. 
• obrers i peons. 
• asfaltadors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

• Maquinària: piconadores, extendedora, motonivelladora, camió formigonera, dúmper o camió   asculant, dúmper de petita 
cilindrada, carretó elevador per a material paletitzat, grup electrogen,  asfaltadora (calderet de reg asfàltic), etc. 

• Útils i  eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 

considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
14.-Exposició a temperatures extremes. 
15.-Contactes tèrmics. 
18.-Contactes amb substàncies caústiques i/o 
corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra 
vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 
(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden 
aconseguir el punt d'autoignició. 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal·lats  els  serveis d'Higiene i 
Benestar para el personal de l'obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de conèixer els  riscos específics i 
l’ús dels  mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la major seguretat possible. 

• S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els senyals de perill indefinit amb el rètol 
indicatiu de sortida de camions. 

• A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
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• En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a l'obra, i 
especialment als  casos necessaris del tall del trànsit viària. 

• Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
• El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
• El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estendedores, serà dirigit por un comandament (encarregat, capatàs). 
• S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre la precaució en les maniobres marxa 

enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
• En cas de estès i anivellació dels  àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tindre la precaució que aquesta disposi de llums 

i senyals sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per evitar atropellaments de personal auxiliar. 
• Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d’aquesta, per aquest motiu, 

serà guiada per un operari. 
• El conductor del camió formigonera, durant  l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent a les instruccions de l’operari que guiï  

l’abocament. 
• L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de 

goma de seguretat de canya alta.  
• La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària adequats per a evitar la caiguda de les 

peces en la manipulació o trasllat. 
• En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha d' tindre la precaució d'apuntar sempre cap a terra, tot 

i que s'obturi el conducte. 
• Els  operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar aquest, per a evitar cremades i 

dermatitis. 
• Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la cremada és extensa s’ha d' cobrir  amb 

gases esterils i portar a l’accidentat a un centre assistencial. 
• No s’han d’usar dissolvents per a treure  l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure partícules dl’asfalt dels ulls. 
• A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una farmaciola de primers auxilis per a atendre, 

com primera assistència, a les possibles cremades o altres lesiones que es puguin produir durant el treball. 
• En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes químics secs o de diòxid de carboni per a 

apagar possibles focs. 
• En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 
• A cada moment, els treballadors que realitzii el reg asfàltic han d'usar casc (gorro de teixit cenyit), granota de treball cenyit i 

tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro i pantalla facial. 
• A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc de contacte amb  

l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro. 
• En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible presència d’algun servei aeri existent 

(línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) i s’haurà de tindre present, en cas que no es puguin desviar o suprimir el 
subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a continuació. 

Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 
Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els treballs pròxims a 
línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures 
adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de 
seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, 
seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de cautxú o de 
materials plàstics. 

• S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests recobriments han de ser 
continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material adequat 
per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia elèctrica ha de tindre's en compte que no provoca generalment el tir dels dispositius de tall de 
corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al qual es va causar 

el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista 

no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant 
tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés del personal a 

la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
• En el cas que la màquina no pugui  desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es troben en la zona de 

perill han d'observar les següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la màquina, 
desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Carretó elevador 
Formigonera pastera 
Motobolquet 
Mototraílla 
Piconadora 
Camió grua 
Estenedora de productes bituminosos 
Màquina d'asfaltar 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
• Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
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• Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de prohibit fumar. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

• Per als treballs de reg asfàltic: 
- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball cenyit i tancat. 
- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 
- Pantalla facial.  

• Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 
de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra , està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 
Tipus de revestiments amb peces rígides:  

• amb taulells de pedra, ceràmiques, de ciment, de terratzo, de formigó, de fosa, de xapa d'acer, etc. 
- amb llistons (mosaic). 
- amb taules (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó. 
- amb llambordes de pedra o de formigó. 

Es poden col·locar de diferents formes: 

• sobre una base de sorra compactada. 
• sobre una base rígida de formigó. 
• sobre una estructura auxiliar. 
 
En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici,  s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per a la seva construcció. 
Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material  solt o paletitzat a les respectives zones. 
Aquest arreplega de material  es transportarà i descarregarà mitjançant maquinària per a tal fi: camió, 
dúmper, camió grua, carretó elevador, etc. 

Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària i/o operadors de carretó elevador. 
• operaris d'abocament del formigó. 
• conductors de formigonera. 
• enrajoladors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

• Maquinària: camió, dúmper, piconadora, camió formigonera, formigonera pastera, dúmper de petita cilindrada per a transport 
auxiliar,  camió grua, carretó elevadora, serra circular, grup electrogen, etc. 

• Útils i eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caigudes d'objectes per desplom 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes per manipulació. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o 
contra vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de polit. 
(18) Risc  causat pel contacte de la pell amb el formigó i/o morter. 
(26) Risc  causat per  la manipulació de peces per a pavimentar 
 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant camions, dúmpers, camions grua, camions 
formigonera, etc. 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i 
Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• A l’interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
• El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores al solar, serà dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
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• Durant l'estès d'àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tindre la precaució en les maniobres marxa enrere, que seran 
auxiliades mitjançant un senyalitzador. 

• En cas d'estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s'haurà de tenir la precaució que aquesta disposi de llums 
intermitents i clàxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar. 

• S’ha de controlar el bon  estat  de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perquè en cas de no fer-lo, 
aquests poden convetir-se en un "llaç" amb el que en entropessar es produeixin caigudes al mateix nivell. 

• En la manipulació de materials  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  
• Per a evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforços. 
• Es vetllarà a cada moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d'interruptors diferencials i 

magnetotèrmics en el quadre de zona. 
• És prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles mascle-femella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus 

americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• Durant la maniobra d'abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d'aquesta, per a això està 

serà guiada per un operari. 
• El conductor del camió formigonera, durant l'abocament de formigó, ha d’estar atent a les instruccions de l'operari que guiï 

l'abocament. 
• L'operari que realitzi l'abocament del formigó haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de 

goma de seguretat de canya alta. 
• El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar en ambients amb pols 

pneumoconiòtics. 
• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant-se el tallador a sotavent, per a evitar en la 

mesura que es pugui  respirar els productes del tall en suspensió. 
• En cas d'efectuar els talls amb l'esmoladora (radial) es tindrà molt en compte la projecció de partícules per aquest motiu, s’ha 

de fer en un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i sino és així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 
• Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.  
• Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades  a l’interior de jaulones de transport per a evitar 

accidents per vessament de la càrrega. 
• Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a al moment de la seva 

utilització. 
• El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2 metres de desnivells o talusos. 
• Els sacs d'aglomerant es tranportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre plataformes emplintades, 

fermament amarrades per a evitar vessaments. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de circulació o treball. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra es tancarà l'accés, indicant-se itineraris 

alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els operaris que realitzin el transport de material  sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), 

granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• Els operaris que manipulin  morters, formigons, etc.hauran d'usar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de 

treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de 

treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui  mascareta antipols. 
• Els paquets de lames de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per a evitar accidents per descontrol de la 

càrrega i lumbàlgies. 
• Als accessos a zones en fases d'entarimat, es senyalitzarà amb "prohibit el pas" amb un rètol de "superfície irregular", per a 

prevenir de caigudes al mateix nivell. 
• Les màquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per a evitar accidents per contacte amb energia 

elèctrica. 
• Les polidores a utilitzar tindran el manillar de  la manipulaciói control revestit de material aïllant de l'electricitat. 
• Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la màquina "desconnectada de la xarxa 

elèctrica". 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Serra circular 
Esmoladora angular 
Carretó elevador 

Formigonera pastera 
Grup electrogen 
Motobolquet 
Mototraílla 
Piconadora 
Serra mecànica 
Camió grua 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt. 
• Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal de perill. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

• Per als treballs de col·locació paviment : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tallde paviments rígids. 
- Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rígids. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 
de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Comprén bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els senyals d'informació, 
circulació i xarxa de semàfors (senyalització vertical), pretenent aconseguir l'ordenació, seguretat, comoditat 
i protecció del trànsit rodat i de vianants. 

1.2 Tipus de senyalització viària: 

• senyalització horitzontal (marques horitzontals). 
• senyalització vertical.  

1.3 Observacions generals: 
La senyalització horitzontal consisteix en marques vials pintades sobre paviment, s'efectua mitjançant aire impulsat a través d'un 
broc, amb una petita sortida, a una pressió tal que impulsa la pintura produint una boirina d'aire-pintura que surt del sortidor de la 
pistola, la pressió la genera un grup compressor; podent-se realitzar: 

• pintat manual amb pistola, s'efectua manualment ; o 
• pintat amb màquina autopropulsada. 
• La senyalització vertical consisteix en: 
- semàfors. 
- senyals de trànsit : el codi de circulació les classifica en tres grups : advertència de perill,reglamentació i indicació. 
- senyals d'informació. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin  instal·lades les tanques perimetrals 
de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa; les instal·lacions d'higiene i 
benestar, així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 2 CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ  DE LLOBREGAT 

ANNEX  10 ESTUDI SEGURETAT I SALUT 41 de 55 

 
 
 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Comprén les marques vials de les calçades, regulades pel codi de circulació i/o ordenanances municipals, 
pretenent aconseguir, junt amb la senyalització vertical, l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del 
trànsit rodat i de vianants. 

1.2 Descripció: 

Tots els senyals horitzontals es realitzen mitjançant pintures sobre paviment : asfalt, formigó, etc. Aquestes 
pintures han de resistir perfectament la intempèrie, mantenir el color (blanc habitualment), no ser lliscants 
amb pluja i ser resistents al desgast del trànsit rodat. 

Els elements fonamentals de la senyalització horitzontal (marques vials) són : 

• passos de vianants. 
• zones d’estacionament. 
• senyalització de carrils en vials i carreteres per a automòbils : comprén el disseny dins d'un viària dels carrils per a circulació de 

vehicles. 
• inscripcions: tenen per objecte proporcionar al conductor una informació complementària recordant-li l'obligació de complir allò 

que s'ha ordenat per un senyal vertical o en certs casos imposar per si mateixa una determinada prescripció. 
• altres: hi ha nombrosos serveis que es creïn en les vies urbanes i que han de ser correctament senyalitzats per a evitar 

confusions, accidents, etc ; en aquest grup s'inclouen la senyalització de carrils bici, autobus, etc; la senyalització de parades 
d'autobusos, taxis,etc. 

Per a realitzar la senyalització horitzontal serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària. 
• pintors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

• Maquinària: màquina autopropulsada per a pintat de marques lineals, pistola de pintat, compressor pneumàtic, etc.  
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
10.-Projecció de fragments o partícules 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o 
corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra 
vehicles 

 

OBSERVACIONS: 

(17, 18 i 21) Risc  causat per  l'ús de dissolvents. 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i 

Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de les marques vials ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• S'evitarà en la mesura que es pugui  el contracte directe de pintures amb la pell, per a això es dotarà als treballadors que 
realitzin aquest treball de peces adequades que els protegeixen d'esquitxades i permeten la seva mobilitat (casc de seguretat, 
pantalla facial antiesquitxades o ulleres, granota de treball, guants de neoprè i botes de seguretat). 

• L'abocament de pintures i matèries primeres sòlides com a pigments, ciments, i altres, es portarà a terme des de poca altura 
per a evitar  esquitxades i núvols de pols. 

• Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics els treballadors hauran d’estar dotats d'adaptador facial que ha 
de complir amb les exigències legals vigents. En aquest adaptador facial anirà adaptat el seu corresponent filtre químic. 

• Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamació s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor, en especial és totalment 
prohibit de fumar, tenint previst en les proximitats del tall un extintor. 

• L'emmagatzemament de pintures susceptible d'emanar vapors inflamables s’haurà de fer en recipients tancats allunyant-los de 
fonts de calor i en particular quan s'emmagatzemen recipients que continguin nitrocel·lulosa s'haurà de realitzar un volteig 
periòdic dels mateixos, per a evitar el risc d'inflamació. 

• S'instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures. 
• No s'han d'efectuar treballs de pintura per polvorització amb productes que  continguin  sulfur de carbó, tetraclorur de carboni, 

arsènic i compostos d'arsènic o més de 1% de benzé o d'alcohol metílic. 
• Els rebutjos de cotó, draps per a la neteja i altres articles anàlegs s'haurien de posar, una vegada utilitzats, en recipients 

metàl·lics amb tapadores hermètiques. 
• Les pintures a base de sílice s’han de conservar recipients on s'indiqui clarament el seu contingut. 
• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
• Sobre la porta del magatzem de pintures s’haurà d'instal·lar els següents senyals : advertència material inflamable, advertència 

material tòxic, prohibit fumar. 
• Abans d'usar la pintura l'operari s’haurà d'informar de les mesures de seguretat i instruccions del tipus i classe de pintura que 

empra. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines autopropulsades de pintat. 
• El conductor de la màquina autopropulsada de pintat ha de portar casc de seguretat, granota de treball i botes de seguretat. 
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• S’ha de tindre la precaució que la màquina autopropulsada de pintat estigui en contacte permanent amb  el terra per a 
descarregar l'electricitat estàtica, generada pel fregament del pigment de la pintura en sortir per la tovera. 

 
Donat el perill d'incendi que comporta la manipulació de líquids inflamables, és necessari disposar en la 
màquina autopropulsada de pintat d'un extintor de pols química. 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Pistola per a pintat 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
• Extintor de  pols química seca. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de  prohibit fumar. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Per als treballs amb pintura : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Mascareta amb filtre químic.  
- Pantalla facial, si escau.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 
de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Comprén els senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors, regulades pel codi de circulació i/o 
ordenanances municipals, pretenent aconseguir, junt amb la senyalització horitzontal, l'ordenació, seguretat, 
comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 

1.2 Descripció: 
Els elements fonamentals de la senyalització vertical són : 

• semàfors: s'ha d'haver previst les canalitzacions i fonamentació, s'han de situar a l'altura de la línia de parada dels cotxes als 
passos de vianants ; s'han de dimensionar les llums i viseres amb la grandària necessària per a fer-les visibles a qualsevol 
circumstància; els semàfors han d’estar connectats a una presa de terra. 

• senyals de trànsit: conforme a les normes de trànsit establides al codi de circulació; situant-se en façanes d'edificis o en 
tancaments de parcel·les i disposades perpendiculars a l'alineació, a 2,20 m d'altura sobre el terra; també es poden col·locar 
pals enclavats a les voreres, als voltants dels rastells o de les alineacions, a fi de no crear obstacles amb elles. L'altura mínima 
de col·locació d'un senyal, segons el codi de circulació, és d'1 metre d'altura. 

• senyals d'informació: informen de la direccions a seguir, edificis singulars,  sortides  de la ciutat,  etc. 

Per a realitzar la senyalització vertical serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• obrers. 
• peons. 
• conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

• Maquinària: camió grua, etc.  
• Utils i  eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 4 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 

probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra 
vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 

 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i 
Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la col·locació dels senyals verticals ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  
• Les columnes dels semàfors s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un 

receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
• L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, per a facilitar l'enganxall i 

desenganxament. 
• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s'encreuen ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al terra . 
• S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que els cables estiguin  ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera. 
• Si la càrrega no es trobés ben  lligada  o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i s’ha de  tornar a  lligar  bé. 
• Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i comprovar quina pot haver 

estat la causa. 
• No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre  la càrrega i els 

cables. 
• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 
• Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa 

moderada. 
• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  o  al seu lloc de 

col·locació.  
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
• S'ha de procurar no depositar les càrregues a zones de circulació. 
• S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
• S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra , afluixant  una mica els cables. 
• S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
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• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de columna, etc. ha de ser auxiliat per una persona que  
conegui  els senyals de comandament de la grua.  

• Els operaris que realitzin el transport i col·locació dels senyals vials hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Martell pneumàtic 
Camió grua 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
• Extintor de  pols química seca. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de  prohibit fumar. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Treballs de transport manual i col·locació : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 
de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 
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JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 
 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Conjunt d'elements que milloren la qualitat ambiental i el benestar dels ciutadans. 

1.2 Tipus: 

• jardineria. 
• mobiliari urbà. 

1.3 Observacions generals: 
En aquest capítol considerem la jardineria com a culminació d'un procés d'activitats, que s'han d'haver realitzat anteriorment: 

• preparació del terreny: neteja i desbrossament, terraplens,  desmunts , contenció. 
• sanejament: clavegueram, etc. 
• instal·lacions d'abastiment: aigua, electricitat, etc. 
• pavimentació: asfàltica, peces rígides, etc. 
 
En aquest capítol considerem, també, la recepció, arreplega, transport i col·locació del diferentmobiliari 
urbà. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, 
així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon i electricitat. 
 
 
JARDINERIA  
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

La jardineria, com a arquitectura paisatgistica, consisteix en la creació de zones verdes (jardins, parcs, etc.) 
per a millorar la qualitat medi ambiental i el benestar de la població. 

1.2 Descripció: 
Els elements a considerar en la realització de la jardineria són: 

• aportacions per a preparació del terreny : terra vegetal, torba, terra de bruc, matèria orgànica, adobs minerals, etc. 
• aportacions d'àrids per a la realització de paviments : terres  formats amb terra, cudols, cudols rodats, llasts, sorra, graves, etc. 
• sembrat : gespa, gram, etc. 
• obertura de clots : buidatge del terreny perquè permeta que les arrels de la planta es puguin col·locar sense doblegar. 
• plantacions : arbres, arbustos, etc. 

Els elements a considerar en el manteniment i conservació de la jardineria són : 

• Maquinària: tractors, segadores, carregadores, vehicles utilitaris. 

Per a realitzar la jardineria serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• jardiners. 
• conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

• Maquinària: camió, dúmper de petita cilindrada, camió grua, miniretroexcavadora, etc.  
• Útils i  eines diversos. 

• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual  
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció 
preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i 
en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 

 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops per objectes o eines. 
11-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra 
vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 

 
 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja  estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i 
Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de la jardineria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• En la manipulació de materials i plantes  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  
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• L'hissat de material i/o plantes s'ha de realitzar mitjançant eslingues de teixit. 
• Per a realitzar l'eslingat: 

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al terra . 

• S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar les eslingues una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que les  eslingues de teixit   estiguin  ben fixades i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa manera. 
• Si la càrrega no es trobés ben  lligada  o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se a  lligar  bé. 
• Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i comprovar quina pot haver estat la 

causa. 
• No subjectar mai les eslingues en el moment de posar-les en tensió, a fi d'evitar que les mans romanguin   agafades entre la 

càrrega i les eslingues. 
• Quan la grua està  estacionada  i ha de realitzar el moviment d'elevació i distribució, abans de realitzar la distribució ha d'elevar  

a una alçada suficient( 3 metres per damunt de qualsevol obstacle ) la càrrega. 
• En que la grua hagi de desplaçar-se i el recorregut sigui prou  llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la 

càrrega a poca altura i a marxa moderada. 
• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de terra  o  al seu lloc de 

col·locació.  
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
• S'ha de procurar no depositar les càrregues en zones de circulació. 
• S'ha de vigilar no  agafar  les eslingues en depositar la càrrega. 
• S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica les eslingues. 
• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatge o col·locació d'arbres, arbustos, etc. ha de ser auxiliat per una persona que  

conegui  els senyals de comandament de la grua. 
• Els operaris que realitzin el transport i col·locació arbres i arbustos hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de les voreres de talusos. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les miniretroexcavadora, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la 

part exterior de la cabina del conductor. 

Manteniment o condicionament 
Tractors 

• Per a prevenir la bolcada s'ha de tenir en compte:  
- no conduir per on el tractor pugui  bolcar o esvarar ; evitar els pendents pronunciats; atenció a les pedres, forats i 

perills semblants. 
- en realitzar girs s'ha de reduir la marxa i prendre les corba amb atenció per a evitar la bolcada o la pèrdua de control 

del volant i els frens. 
- respectar les càrrega límit del tractor. 

• No s'ha de transportar personal, sota cap causa 
• El conductor ha d'utilitzar cinturó antivibratori, botes de seguretat i granota de treball. 
• El tractor ha d'anar proveït de cabina antibolcada i antiimpacte. 

Segadores 

• Utilitzar fulles i carcasses protectores adequades. 
• Mantenir totes les fulles i carcasses de seguretat al seu lloc i  en perfecte estat . 
• El conductor ha d'utilitzar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro i granota de treball. 
• No permetre que ningú, aliè als treballs s'acoste a la maquinària de segat. 
• Quan s'acabi d'utilitzar la màquina o en el cas que el conductor abandoni la mateixa s’haurà de desconnectar-la i el mateix 

conductor haurà d’emportar-se  les claus de contacte. 
• En el cas que la màquina utilitzi combustible, ha de procurar omplir el dipòdit de combustible quan la màquina estigui freda. 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Motobolquet 
Camió grua 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d'advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
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• Treballs de transport manual, plantació, sembrat i estesa d'àrids : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 
de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 
 
 
MOBILIARI URBÀ 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Conjunt d'elements que es col·loquen en les vies urbanes, places i zones verdes amb la finalitat d'oferir 
diferents serveis, orientats a l'ús i a que gaudeixi  la població urbana. 

1.2 Descripció: 

El mobiliari urbà comprén la col·locació de bancs, papereres, fonts, elements publicitaris, marquesines,  
cabines prefabricades sanitàries, cabines de telèfon, jocs infantils, tanques, aparcament de bicicletes, 
parquímetre, etc. 

Per a realitzar la jardineria i col·locació del mobiliari urbà serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• obrers. 
• peons. 
• conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

• Maquinària: camió grua, etc.  
• Útils i  eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 

empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per 
a minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops i contactes amb elements mòbils de la 
màquina. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra 
vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 

 
 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i 
Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

• El personal encarregat de la col·locació del mobiliari urbà ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  
• L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant eslingues de teixit. 
• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de vetllar per a què les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar   en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al terra . 
• S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar les eslingues una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que les  eslingues de teixit  estiguin  ben fixades i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera. 
• Si la càrrega no  es trobés ben lligada  o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se a  lligar correctament. 
• Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i comprovar qual pot ser la causa. 
• No subjectar mai les eslingues al moment de posar-les en tensió, a fi d'evitar que les mans  romanguin   agafades entre la 

càrrega i les eslingues. 
• Quan la grua està  estacionada  i ha de realitzar el moviment d'elevació i distribució, abans de realitzar la distribució ha d'elevar 

la càrrega 3 metres, aproximadament, per damunt de qualsevol obstacle. 
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• En el cas que la grua s’hagi de desplaçar i el recorregut sigui prou  llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb 
la càrrega a poca altura i a marxa moderada. 

• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de terra  o al seu lloc de 

col·locació.  
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
• S'ha de procurar no depositar les càrregues en zones de circulació. 
• S'ha de vigilar no  agafar  les eslingues en depositar la càrrega. 
• S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra , afluixant  una mica les eslingues. 
• Els treballs de hissat, desplaçament, arreplega o col·locació, ha de ser auxiliat per una persona que  conegui  els senyals de 

comandamentde la grua. 
• Els operaris que realitzin el transport i col·locació hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), 

granota  de treball i botes de cuiro de seguretat. 
• En el cas d'utilització de eines manuals en què es generi projecció de partícules, s'han d'utilitzar ulleres de protecció contra 

impactes mecànics. 
 
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que això no  
sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip bde protecció individual (auriculars o taps). 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Esmoladora angular 
Martell pneumàtic 
Camió grua 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora.(Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Treballs de transport manual i col·locació : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 
de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de 
protecció personal. 
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ELEMENTS AUXILIARS  
 

OXITALLADA 

• El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà sobre les següents condicions : 
- Hauran d’estar protegides les vàlvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora. 
- No es  barrejaran  les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s'hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera  perllongada. 
• S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
• S’ha de prohibir  l’abandonament de les bombones després del seu ús. 
• Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les buides de les que estiguin 

plenes. 
• El magatzem de gasos liquats s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb ventilació constant i directa. 
• Es senyalitzarà les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosió i prohibit fumar. 
• Es controlarà que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzatla feina. 
• S’ha de comprovar que hi hagi les vàlvules antirretrocés de flama. 
• S’ha de vigilar que no hi hagi  fuites de gas en les mànegues d'alimentació. 
• A tots els operaris de l'oxitallada han de conèixer  la següent normativa : 

- Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i comoditat. 
- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar possibilitats d'accidents. 
- L'operari ha d'usar casc de polietilè (per a desplaçaments per l'obra), elm de soldador (casc + careta de protecció) o 

pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuiro, maneguins de cuiro, polaines de cuiro, davantal de cuiro 
i botes de seguretat. 

- No s'han d'inclinar  les bombones d'acetilè per a esgotar-les. 
- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades. 
- Abans d'encendre  l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i aquestes 

estiguin  en perfecte estat . 
- Abans d'encendre  l’encenedor  s'ha de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocés,  per a evitar 

possibles retrocessos de flama. 
- Per a comprovar que a les mànegues s’han de submergir, aquestes, sotapressió a recipient amb aigua. 
- No s’ha d'abandonar el carro portabombones en absència  perllongada, s’ha de tancar el pas de gas i portar el carro a 

un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjançant la clau apropiada. 
- S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. 
- No depositar  l’encenedor  al terra. 
- S’ha d’assegurar que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d'utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
- No  s'ha d'emprar acetilè per a soldar o tallar materials que  continguin  coure; per poc que contingui  serà suficient 

perquè es  produeixi una reacció química i es formi un compost explosiu. 
- En cas d'utilització de l’encenedor per desprendre pintures l'operari haurà d'usar mascareta protectora amb filtres 

químics específics per als productes que es van a cremar. 
- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Una vegada utilitzades les mànegues s'han d'arreplegar als carretons, així es realitzarà la feina d'una forma més 

còmoda, ordenada i per tant segura. 
- És prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli  encenedors  o bombones. Tampoc s'ha de fumar al 

magatzem de bombones. 
 

ESCALES DE MÀ 

• A les escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola peça i els esgraons han d'anar acoblats. 
• En cas de pintar-se l'escales de fusta, s'ha de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar altures superiors a 5 metres. 
• Per a altures entre 5 i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforçats en el seu centre. 
• Per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials. 
• Han de disposar de dispositius antilliscants a  la seva base  o ganxos de subjecció al capdavant. 
• L'escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un 1 metre el punt de  desembarcament. 
• L'ascens o descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta. 
 

CAMIONS I DÚMPERS 

• S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 
• Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que 

condueixen. 
• Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el transport, s'hauran de cobrir 

aquestes amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran d'utilitzar topalls o falques 

que impedeixin  el recorregut  marxa  enrere, a més de tenir accionat el fre d'estacionament. 
• A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les  ordres dels senyalitzadors autoritzats. 

Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 
• S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 
• S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
• S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
• Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què la plataforma estigui plana i 

sensiblement horitzontal. 
• Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, efectuant les maniobres sense brusquedat i 

anunciant-les prèviament. 
• En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat quan sorti de la cabina. 
• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la 

permanència d'operaris sobre el basculant. 
• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 

- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora. 
- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la càrrega estarà equilibrada quan es 

carregui. 
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- Sempre que la maquinària  es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 
- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a cada tipus d'obertura, tancament i 

bloqueig de les portes. 
• Després de  la descàrrega de la caixa basculant: 

- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant està totalment baixada. 
 

GRUP COMPRESSOR  
• El grup compressor  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  
• L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos metres 

de talls i talusos, en prevenció de riscos d’esllavissades . 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que es garanteixi la seva 

estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar 
moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar  l’equip de protecció 
individual (auriculars o taps). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de possibles 
atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de l'exposició del compressor a altes temperatures ambientals s’ha de 
col·locar sota un ombràcul. 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la 
màquina en tot moment. 

• Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells, vibradors o una altra 
Maquinària a la que es connecti. 

• Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió tindran el seu 
corresponent estanquitat. 

• És  prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
 

MARTELL PNEUMÀTIC 

• El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció 
individual (auriculars o taps). 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la 
màquina en tot moment, ús de mascaretes  i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells. 
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• Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió tindran el seu 
corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
• Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 
• S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
• No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
• No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat  al terra. 
• L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de seguretat, 

guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 

MARTELL ELÈCTRIC 

• El martell elèctric haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció 
individual (auriculars o taps). 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la 
màquina en tot moment, ús de mascaretes  (en cas d'ambients amb pols  pneumoconiòtics) i ulleres. 

• Abans d' accionar el martell s’ha d’assegurar que tingui la presa de terra connectada al circuit de terra, o si no n'hi ha, s’ha 
d'observar a la placa de característiques que el mateix té doble aïllament. 

• Abans d'iniciar la feina ha de consultar amb encarregat o comandament, si hi ha instal·lacions encastades que puguin ser 
atrapades pel punter. 

• Abans d'accionar el martell elèctric s'ha d'assegurar que el punter es troba ben subjecte. 
• S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
• No s’haurà d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat. 
• No s’haurà de deixar, sota cap concepte, el martell clavat  al terra. 
• L'operari que manipuli  el martell haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de 

cuiro i si escau ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 

CARREGADORA 

• S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a materials durs, emprar 
carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts. 

• S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els materials molt densos precisen cullerots 
més  petits . 

• Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 
• Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 
• Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el límit màxim de pes per a evitar 

riscos.  
• És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics. 
• No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 
• Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma visible als límits de 

la zona d'evolució. 
• No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant aquests amb el braç de la màquina.  
• Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la zona d'evolució de la 

màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratòria de la pala pot xocar amb qualsevol persona que 
estigui situada entre la màquina i l'obstacle, xafant-la. 

• Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris.  S’ha d’utilitzar l'adequat al treball a realitzar. Quan es canvia 
d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant, guardant els accessoris no utilitzats en llocs 
apropiats i seguint les instruccions. 

• Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o elements de bloqueig per a impedir la 
seva caiguda. 

• No s’ha de pujar un pendent  en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap a davant. 
• El maquinista que  condueixi  la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc de seguretat, calçat antilliscant i 

cinturó antivibratori. 
• En els zones de càrrega  s’ha de: 

- evitar el soscavat. 
- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de la presència de 

cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 

 

MOTOBOLQUET  
• Quan es  baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades brusques. 
• Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en pendent, s’hauran de calçar les 

rodes. 
• A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haurà de col·locar un tauler que impedeixi l'avanç 

del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vorera del desnivell. 
• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa, i és prohibit el transport 

d'objectes que sortin de la vorera de la caixa. 
• Al  motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és  prohibit d’usar-lo com a transport per al personal. 
• La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 
• El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 
• No s'ha de circular amb el  motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys secs. 
 

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA 

• No es situarà la màquina al costat de la vorera de la zona a excavar. 
• No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a l'hissar-la, per a no minvar la capacitat dels cables. 
• Quan estigui excavant la maquinària ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats. 
• Els productes de l'excavació es descarregaran en llocs concrets o directament al camió o dúmper. 
• No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament necessari. 
• Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviarà el cable quan: 

- aquest present punts de picadura amb oxidació avançada.  
- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc. 
- s'observin esquerdes. 
- existeixin lliscament del cable respecte als terminals. 
- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporció superior al 20% del total. 

 

MOTOTRAÍLLA 

• Durant la càrrega s’han de: 
- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la traílla. 
- mantenir la traílla en línia amb el vehicle tractor. 
- no fer patinar les rodes. 
- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos. 
- evitar la conducció amb estirades. 

 

RETROCARREGADORA 

• Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i manteniment de les carregadores i 
excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a aquesta màquina depenent de l'equip amb què treballi a cada moment. 

 

SERRA MECÀNICA 

• S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal·lat. 
• L'operari ha d'utilitzar protecció facial mitjançant pantalla de metacrilat o de xarxa metàl·lica. 
• L'operari haurà d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.  
• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la 

màquina a cada moment i ús de pantalla facial. 
• Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar  que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi ha. 
• No s’ha  d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada. 
• L'operari que manipuli  la serra haurà d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat de cuiro, guants de cuiro, 

pantalla facial i protectors auditius. 
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BARRINADORA PNEUMÀTICA 

• Abans de posar en funcionament el trepant, s'ha de reconèixer l'entorn detectant si existeixen “bolos“ de roques despreses o 
arbres desarrelats ; pel fet que el soroll del compressor junt amb el de la màquina i la seva vibració poden provocar  
esllavissades. 

• Abans de començar la feina s’han de revisar els pneumàtics, una rebentada dels pneumàtics en servei pot provocar un 
accident greu. 

• S'ha de prohibir l'accés als controls de la màquina a persones no autoritzades o inexpertes. 
• Quan treballi s'ha de comprovar que l'aspirador de pols funciona perfectament per a evitar la inhalació de pols per part de 

l'operari. 
• S'han de comprovar, abans d'iniciar les perforacions, el bon  estat  de la barrina o trepant ja que la seva ruptura pot originar 

accidents seriosos. 
• Si la màquina té entroncament automàtic de barrines s'han d'arreplegar en el carregador els que es van a utilitzar, recordant 

que cada barrina té una longitud definida per càlculs tècnics i no es pot variar. 
• S’ha d’assegurar, abans de continuar, que els entroncaments entre barrines són correctes. 
• Si s'han de realitzar perforacions a prop d la vorera superior de desnivells ; abans d'iniciar la perforació, s'han d'instal·lar calzos 

d'immobilització de la rodes de la perforadora. 
• Si s'ha de treballar prop de la vorera de la coronació de talusos i talls del terreny, s'ha d'utilitzar el cinturó de seguretat ancorat 

a algun punt que ofereixi plena seguretat, en cap cas s’ha d' lligar a la màquina. 
• Quan es desplaci la barrinadora s’han de vigilar de no atrapar o atropellar el personal. 
• S’ha de procurar que el compressor estigui el més allunyat possible dels treballadors, mínim desitjable 15 metres,  causat per  

l'alt nivell acústic que genera. 
• Quan es realitzi un trepant els treballadors hauran d'usar casc de seguretat, ulleres antiimpacte, guants de cuiro i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuiro de seguretat i si els calgués cinturó anticaiguda de seguretat. 
• Mai s’ha d'usar la màquina si és  sospita d'avaria o semiavaria. 
• Després de cada parada en la feina i abans de posar la màquina de nou en servei s'ha de comprovar que tots els maneguins 

de pressió estiguin perfectament emboquillats. 
• S'ha de tenir present que pot haver-hi barrines (cartutx d'explosiu) fallits al seu entorn, si es descobreix algun s’ha de 

senyalitzar sense tocar-lo i donar avís a l'artiller. 
• Els talls de perforació han d’estar en constant comunicació amb l'oficina de comandament mitjançant radiotelèfon. 
• S'ha de tenir una previsió de senyals de seguretat entre l'equip perforador i el comandament, per a casos d'incomunicació 

mitjançant radiotelèfon : “balisa lluminosa intermitent“ per a senyalitzar que s'ha produït un accident i “balisa lluminosa fixa“ per 
a sol·licitar ajuda urgent. 

 

EXPLOSIUS 
En aquesta norma no es considera l'emmagatzemament d'explosius a l’obra per consegüent no s'ha tingut present la normativa de 
dipòsits d'explosius, entenent que el consum de l'explosiu es realitza a la mateixa jornada. 

• El personal encarregat de la utilització d'explosius ha de tenir coneixement de les característiques dels explosius i accessoris 
que es van a utilitzar, així com de les normes que regulen el seu ús i, per descomptat, el seu estricte compliment. 

• Només es poden emprar explosius, detonadors i accessoris que hagin estat homologats i catalogats per la Direcció General de 
Mines, els quals,s’ hauran d'utilitzar d'acord amb les condicions específiques d'homologació i catalogació. 

• Mai s’ han de deixar explosius en llocs a què puguin tenir accès persones que no estiguin capacitades per al seu ús. Només  es 
troben  capacitats per a ús d'explosius, aquelles persones que estiguin en possessió d'un certificat d'aptitud, expedit per 
l'autoritat competent. 

• S’ha d'evitar que un nombre innecessari de persones romangui als llocs on s'estiguin manipulant substàncies explosives. 

Distribució dels explosius 

• L'encarregat de la distribució ha d'evitar l'entrega de productes, l'estat  de conservació dels quals sigui sospitós. 
• Pel fet que el transport s'haurà de realitzar per vies públiques, s'ha de complir amb el Reglament d'Explosius i de Transport de 

Mercaderies Perilloses. 
• Els detonadors, relens de microrretard o qualsevol altre tipus d'iniciadors d'explosius, no es poden transportar conjuntament 

amb els explosius. 
• El transport d'explosius i accessoris dins de les obres no ha de coincidir amb l'entrada i sortida de personal. 
• Els vehicles o recipients on es realitzi el transport han d’estar autoritzats per l'autoritat competent. 
• Els explosius s'han de transportar en els seus envasos originals o en sacs o motxilles especials amb capacitat màxima de 25 

Kg. 
• Els detonadors i accessoris es transportaran en envasos d'origen o en cartutxeres apropiades, amb tancament eficaç i en les 

que no es  pugui  produir  xoc dels detonadors, ni  romanguin  fora ls fils dels detonadors elèctrics. 

Càrrega i retacat de les barrines 

• Aquesta tasca, com ja s'ha dit anteriorment, l'ha de realitzar o dirigir un artiller, que estigui en possessió del corresponent 
certificat d'aptitud expedit per l'autoritat competent. 

• No s’han de realitzar, simultàniament a un mateix front, la perforació i càrrega de barrines. 
• És prohibit de recarregar fons de barrines, continuar la seva perforació i reaprofundir en barrines fallides. 
• Abans d'introduir la càrrega la barrina ha d’estar neta, per a evitar barres dels cartutxos, falta de contacte entre els mateixos, 

etc. 
• El diàmetre dels cartutxos que s'utilitzin han d’estar d'acord amb el diàmetre de les barrines. 
• Si  a l’interior de la barrina es detecta aigua o si la temperatura sobrepassa els 65 oc s'han de prendre precaucions especials i 

utilitzar explosius adequats a cada cas. 
• No s'han d'emprar  eines tallants per a tallar cartutxos per a evitar pressions o friccions. 
• És prohibit d’introduir o de xafar els cartutxos amb violència, desfer cartutxos o treure-los de l'embolcall excepte quan sigui 

necessari per a col·locar el detonador. 
• Si durant la perforació d'una barrina, es detecten cavitats o fissures, no s'ha de carregar a granel, pel perill d'acumulació 

d'explosiu. 
• El cartutx-esquer s’ha de preparar  immediatament abans de la càrrega. 
• S'ha d'utilitzar un sol cartutx-esquer proveït d'un sol detonador, amb el fons del detonador dirigit cap a la càrrega. 
• Qualsevol  cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador. 
• El retacat de barrines ha d'assegurar convenientment el confinament de l'explosiu, ja que és fonamental per a disminuir les 

projeccions i ona aèria. 
• Per al retacat s’han d'utilitzar  materials lliures de pedres, prou plàstics, que no propaguin la flama i siguin antiestàtics. 
• Els atacadors han de ser de fusta o altres materials que no produeixin espurnes ni càrregues elèctriques. 

Tir de la voladura 

• Entre la càrrega de les barrines i el tir de la voladura, ha de transcórrer el mínim temps possible. 
• Les barrines carregades han de quedar vigilades quan  sigui possible l'accés a les mateixes. 
• Abans de connectar la línia de tir a l'explosor o d'encendre les metxes, el responsable ha de comprovar que la zona de 

voladura està aïllada, tots els accessos controlats i el personal resguardat. La vigilància no s’ha d'interrompre fins que el 
responsable l'autoritzi. 

• Abans de la represa dels treballs el responsable de la voladura ha de reconéixer el front, parant especial atenció a l'existència 
de barrines fallides. 

• Normes per al  la manipulació dels detonadors elèctrics :  
- En primer lloc, cal investigar la possible existència de corrents estranys, si existeixen, s'hauran de prendre la mesures 

necessàries per a eliminar-les o establir les condicions d'utilització adequades. 
- No s'han de carregar barrines quan existeixi tempestes dins d'un radi d'acció de 15 Km. En cas que la tempesta aparegui de 

forma sobtada, s'han d'interrompre els treballs i evacuar immediatament la zona carregada. 
- S'ha d'evitar l'ús de radi transmissors portàtils en les proximitats de la voladura.  
- Els detonadors que s'utilitzin han de ser tots de la mateixa sensibilitat elèctrica i s’han de connectar en sèrie. 
- El tir de l'entrebanc elèctric s'ha de realitzar per mitjà d'explossius degudament homologats. 
- No s'ha de fumar ni utilitzar llums de flama nua en proximitats de detonadors. 
- En desenvolupar els encadellats, no s’han de llançar els fils a l’aire. Els extrems nus dels fils del detonador han d’estar 

cortocircuitats abans de desfer l’encadellat. 
- No s'ha de forçar el detonador per a allotjar-lo al cartutx-esquer. S’ha de perforar aquest prèviament amb un punxó apropiat per 

a aquest fi 
- No s'ha d'apropar al front, detonadors o cartutxos encebats fins a haver parat totes les màquines (compressors, etc.), i tallat 

totes les fonts d'energia pròximes al front. 
- S'ha de posar especial atenció a no danyar els fils del detonador durant la càrrega i el retacat de les barrines, cal utilitzar 

atacadors de fusta. 
- S'ha d'evitar el contacte dels extrems dels fils del detonador i de la línia de tir, amb altres elements metàl·lics. S'han d'aïllar les 

unions amb cinta aïllant o connectadors especials. A mesura que es vagin carregant les barrines no s'hauran de deixar els fils 
del detonador penjant. 

- S'han de mantenir curtcircuitats els extrems dels fils o de la línia de tir fins al darrer moment. 
- Acabada la connexió de tots els detonadors, s'ha de comprovar la continuïtat elèctrica de la línia de tir.  
- La comprovació de la resistència del circuit s’haurà de fer des d'un lloc segur. No s'ha de disparar si la comprovació no indica 

que la resistència és l'adequada, ni major ni menor. 
- En cas de fallada en donar foc, no s’haurà de repetir el tir sinó la comprovació del circuit de voladura, amb les precaucions 

corresponents, dividint l'entrebanc en dues parts, la meitat on es detecti la fallada en altres dos, i així successivament. 
- L'óhmetre ha d’estar homologat, i en perfecte  estat  d'utilització. Les revisions s’hauran de realitzar en tallers competents. 

Barrines fallides 

• Les barrines fallides hauran de ser degudament senyalitzades i s'han de prendre ràpidament les mesures oportunes per a 
neutralitzar-los. Mentre tant no es poden realitzar treballs a la zona afectada. 

• La neutralització dels barrines fallides és una operació perillosa que ha de ser realitzada per personal ensinistrat. 
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• En cap cas es poden deixar barrines fallides sense neutralitzar sense la corresponent vigilància. 
 

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 

• S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys  tous, per a materials durs i trajectes 
curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts i trajectes 
llargs o de continu desplaçament. 

• S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 
• A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de bolcada, per això s’han 

d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat del conjunt, els gats d'estabilització, dels quals 
disposen. 

• Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys secs però lliscants. 
• No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents. 
• És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a evitar sobrecàrregues que 

provoquin la inestabilitat de la màquina. 
• Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a excavar per sota del xassís. 
• La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben  mig despreses. 
• En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina del conductor. 
• Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de  quedar dins de la cabina si aquesta està protegida 

antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que aquesta no estigui protegida contra impactes el 
conductor s’haurà de quedar fora, allunyat de l'abast de la possible pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè 
pugui  actuar de guia. 

• Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 
• Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per exemple, s'han d'utilitzar puntals 

per a evitar que bolqui la màquina. 
• Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació de seguretat per a impedir 

esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que puguin arrossegar la màquina. 
• En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 

- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de  la presència de 
cables o canalitzacions soterrades. 

- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 

 

PLANTA DE FORMIGÓ 

• Abans d'instal·lar la planta de formigó s’ha de  preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
• A la planta de formigó s’ha de procurar de què totes les escales i plataformes d'accés tinguin les seves baranes de seguretat. 
• L'accés a la part superior als sitges, per a la revisió de les vàlvules, ha d’estar protegit, en tot moment, del risc de caiguda a 

diferent nivell. 
• Es garantirà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 
• Si el subministrament de formigó fresc al tall es realitza mitjançant camions formigonera s’hauran de senyalitzar els camins 

d'accés i és prohibit la neteja de la cisterna del camió  a l’interior de l'obra. 
• Si el subministrament del formigó fresc es realitza mitjançant bombeig s'hauran d'ancorar els conductes per a evitar moviments 

que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada acabat el procés  de formigonat de cada 
jornada. 

• El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà, obligatòriament, els interruptors 
diferencials i magnetotèrmics per a garantir la protecció contra contactes. 

 

BOMBEIG DE FORMIGÓ 

• L'equip encarregat del  la manipulacióde la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de treball. 
• La canonada de la bomba de formigó, s'haurà de recolzar sobre cavallets, travant-se les parts susceptibles de moviment. 
• La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així caigudes per moviments 

incontrolats de la mateixa. 
• Abans d'iniciar el formigonat  d'una determinada superfície, s'establirà un camí de taulers segur, sobre el qual es recolzarà els 

operaris que realitzin l'abocament amb la mànega. 
• El formigonat de pilars i elements verticals, s'executarà governant la mànega des de castellets  de formigó (torreta  de 

formigonat). 

• El maneig, el muntatge i el desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari especialitzat, per 
a evitar accidents per taps o sobretensions internes. 

• Abans d'iniciar el bombeig de formigó, s'haurà de preparar el conducte (greixar canonades) enviant masses de morter de 
dosificació, per a evitar obturació del conducte. 

• És prohibit d’introduir o d’accionar la pilota de neteja, sense abans instal·lar el ret d'arreplegada a la sortida de la mànega 
després del recorregut total del circuit. 

• En cas de detenció de la bola s’ha de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntarà a continuació la canonada. 
• Els operaris  lligaran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, apartant-se del lloc 

abans d'iniciar-se el procés. 
• S’han de revisar periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigó i qualsevol reparació de la màquina es realitzarà amb 

els circuits elèctrics apagats. 
• En el cas d'aplicar el bombeig de formigó mitjançant camió amb braç desplegable abans de maniobra, aquest braç s'estendran 

les potes estabilitzadores del camió, per a evitar la bolcada. 
 

SERRA CIRCULAR 

• S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra. 
• S’ha d'instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall. 
• S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, deixant només, una 

sortida per a la llimadura. 
• S’ha de situar un interruptor de parada  i marxa, a la mateixa serra circular . 
• S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades. 
• En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma d’entrescat s’ha de  rebutjar 

el disc. 
• S’ha de complir a cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions d'aplicació en seguretat i 

condicions de salut sobre maquinària. 
 

GRUA MÒBIL 

• Ha de tindre's en compte: 

- abans de començar qualsevol maniobra d'elevació o descens s’han de desplegar les potes estabilitzadores. 
- no treballar amb el cable inclinat. 

• S’ha de complir a cada moment el R.D. 2370/1966, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària 
MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 

 

FORMIGONERES PASTERES 

• S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància superior als 3 metres  de la vorera de 
qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

• Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a protegir de la caiguda d'objectes. 
• Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
• La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un rètol amb la llegenda “ÉS 

PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES“. 
• Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels carretons manuals, en prevenció dels 

riscos de  cops o atropellaments. 
• S'establirà un  empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de l'operador de la formigonera pastera, 

en prevenció del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada. 
• Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els òrgans de transmissió (corretges, 

corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament. 
• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 
• L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
• La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El  quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 
• En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà d'efectuar mitjançant la utilització d'un balancí 

que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes per a evitar moviments que 

puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada acabat el procés de bombat, de cada jornada. 
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GRUP ELECTROGEN 
• El grup electrogen  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  
• El trasllat i la seva ubicació, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos metres de talls i talusos, en 

prevenció de riscos de  esllavissades . 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que  garanteixi  la seva  

estabilitat. I el transport dins d'una caixa de camió es realitzarà completament immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar 
moviments. 

• El grup electrogen haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció 
individual (auriculars o taps). 

• Les carcasses protectores del grup estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de possibles atrapaments o 
per a evitar l'emissió de soroll. 

• En cas de l'exposició del grup a altes temperatures ambientals s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 
• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la 

màquina, en tot moment. 
• S'instal·larà una presa de terra connectada al punt de l'estrela (neutre) del generador. 
• La connexió de la presa de terra al grup electrogen s'ha de realitzar sempre que les bobines del generador estiguin 

connectades en estrela, per a facilitar el retorn dels corrents de defecte. 
• És prohibit de connectar directament els consums al grup electrogen. Pel que sempre que es connecti s’ha de fer a través d'un 

quadro amb protecció magnetotèrmic (protecció contra curtcircuits i sobreintensitats) i diferencial ( protecció de corrents de fuita 
o contacte directe amb parts actives). 

• En cas de grups electrògens de petita potència amb doble aïllament es poden connectar al mateix sense la protecció 
diferencial,  causat  per  la impossibilitat de retorn del corrent de defecte. 

• Per a garantir la protecció de contacte elèctric als consums, ha d’estar proveïda, al seu torn, de doble aïllament. 
• S’ha de  garantir el contacte de la carcassa del grup elèctrogen a la posada a terra. 
• S’ha de procurar la independència total de la presa de terra del grup elèctrogen i el corresponent circuit de terra dels consums 

del circuit de terra definitiu de l'obra. 
• És  prohibit d’usar com a presa de terra elements metàl·lics de l'obra (canonades, tanques, etc.). 
 

PICONADORA DE SAFATA 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius i ús dels resguards de seguretat de la 
màquina a cada moment. 

• El transport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar sobreesforços. 
• No s’han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la màquina en marxa. 
• No s'haurà d'utilitzar la piconadora en superfícies inclinades. 
• L'operari que manipuli  la piconadora haurà d'usar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro i protectors auditius. 
 

PASSAREL·LES 

• L'amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
• Quan l'altura d'ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d'altura, haurà de disposar de barana de seguretat 

(passamans, llistó intermedi i sòcol). 
• El  terra de recolçament de la passarel·la ha de  tenir la resistència adequada i mai serà relliscós 
• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d'obstacles. 
• Les passarel·les han de disposar d'un pis perfectament lligat. 
• Han de disposar d'accessos fàcils i segurs. 
• S'han d'instal·lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o lliscament. 
 

PICONADORA 
• En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca amplària. 
• No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons. 
• L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 
• La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 
 

CAMIÓ GRUA  

• Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calzos immovilizadors a les quatre rodes i els gats estabilitzadors. 
• Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 
• Els ganxos  estaran dotats de pestells de seguretat. 
• És prohibit de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de l'extensió braç-grua. 
• El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les maniobres seran 

expressament dirigides per un senyalitzador, en previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 
• Si el camió ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circulació no superen el 20% com a 

norma general (excepte característiques especials del camió en concret). 
• És prohibit de realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del camió estigui inclinada cap al 

costat de la càrrega, per a evitar bolcades. 
• És prohibit d’estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 metres de desnivells o talusos. 
• És prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 
• És prohibit d’arrossegar càrregues amb el camió grua. 
• Les càrregues en suspensió, per a evitar  cops i balancejos es guiaran mitjançant caps. 
• És prohibit  de romandre  persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 metres. 
• És prohibit de romandre sota les càrregues en suspensió. 
• El conductor del camió grua ha d’estar en possessió del certificat de capacitació que acrediti la seva formació. 
• S'ha de mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms. 
• S'ha d'evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal de l’obra. 
• No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador.  
• S'ha de pujar i abaixar del camió grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat. 
• No s'ha de botar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la seva integritat física. 
• Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre instruccions, no ha 

d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no s’ha de permetre que ningú toqui el camió grua. 
• Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir l'ajuda del senyalitzador. 
• Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistència necessària per a suportar el pes de la 

màquina. 
• S'ha d'assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. 
• No s'ha de penjar ningú ni  

 

CARRETÓ ELEVADOR 

• Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
• En cas de detectar  qualsevol deficiència haurà de ser comunicada al servei de manteniment i no utilitzar aquest carretó. 
• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i ubicada 

correctament. 
• Durant la conducció  del carretó s’hauran de considerar els següents punts : 

- no s’ha de  permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d'avançament i mantenir la vista al camí que s’ha de recòrrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha d’assegurar amb l'encarregat de l'obra dels camins aptes per al trànsit del carretó. 
- transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no transportar càrregues que superen la capacitat nominal. 
- no  s’ha de circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats per a tal fi, mantenint una distància prudencial amb altres vehicles que li 

precedeixin tot  i evitant avançaments. 
- s’ha d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc.  causat per  les dimensions del carretó amb la càrrega que 

es transporta. 
- quan es circuli en buit s’ha de situar el ganxo baixat. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb el ganxo situat a 15 cm del terra. 
- en el seu moviment, s’han d’usar la llum  llampegant  i en cas de marxa enrere el senyal sonor intermitent. 

• En cas de transport fora de l'obra,  el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb  les assegurances reglamentàries . 
• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, motor parat, frens posats 

i la clau de contacte treta. Si  el carretó es troba en pendent es calçaran les rodes, així mateix el ganxo s'ha de deixar en la 
posició més baixa. 

• És obligatori la instal·lació al carretó d'un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
• La part superior  del carretó ha de disposar d'un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del temps. 
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ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS  

• No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que no sigui el seu conductor, per a evitar 
accidents per caiguda. 

• Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tolva de l'esplanadora, estarà dirigida per un especialista 
en previsó dels riscos per inexperiència. 

• Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina durant les operacions d'ompliment de la 
tolva, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament durant les maniobres. 

• Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes grogues i negres 
alternatives. 

• Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran vorejades de baranes tubulars en prevenció 
de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d'altura, barra intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a 
permetre una bona neteja. 

• És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en prevenció d'accidents. 
• Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es col·locaran els següents senyals :  

- Perill substàncies calentes (perill foc). 
- Rètol: No tocar, altes temperàtures. 

• S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no disposin de protecció solar. 
 

MÀQUINA D'ASFALTAR  

• Les màquines màquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de : 
- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs, 
- mitjans apropiats d'extinció d'incendis. 

• Les plataformes elevades de les esparcidores d'asfalt hauran d’estar : 
- protegides mitjançant baranes, 
- equipades amb una escala d'accés. 

• Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa metàl·lica corrugada. 
• L'elevador de la instal·lació m 
 

ESMOLADORES ANGULARS 

• S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la màquina i la forma de prevenir-los. 
• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’emmagatzemar en llocs secs sense sofrir  cops i 

atenent les indicacions del fabricant. 
• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
• No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
• S'ha d'utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. Els resultats poden 

ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, 
pèrdua d'equilibri, etc. 

• En el cas de treballar sobre peces de mida petita  o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça a treballar, de manera 
que no sofreixin moviments imprevistos durant l'operació. 

• S’haurà d’aturar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles desperfectes al disc o moviments 
incontrolats de la mateixa. La situació ideal seria la disposar de suports especials pròxims al lloc de treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haurà d’assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de 
pèrdua  d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 

• No s’ha d'utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels muscles, ja que, en cas de pèrdua 
de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

• En funció del  treball a realitzar s'haurà d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont. 
• En casos d'utilització de plats de polir, s'ha d'instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per a la mà. 
• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar convenientment la 

peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
• Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d'aquest tipus, obtenint 

resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d'aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle 
que ens defineixi netament la trajectòria. 

• Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveït de connexió per a la captació de la 
pols. Aquesta solució no podrà dur a terme si els treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el mig treball és 
complex. 

• En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció davant de la projecció de 
partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

• L'operari que realitzi aquest treball haurà d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema eficaç d'aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i 
protector auditiu, si el nivell del soroll  així ho requereix . 

 

PISTOLA PER A PINTAT 

• Els pintors que utilitzin pistoles de polvorització s’hauran d'ajustar la pressió de la pistola per a no produir excessiva 
polvorització. 

• Les pistoles, mànegues i recipients han d’estar equipats amb accessoris especials per a alta pressió que no es puguin 
intercanviar amb accessoris per a baixa pressió. 

• Les pistoles han d’estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu funcionament en cas de caiguda o xoc i 
gafeta de seguretat que s’hagi de desenclavar per a poder polvoritzar la pintura. 

• La gafeta de seguretat  s’haurà de mantenir sempre en posició d'enclavatge quan no s'utilitzi la pistola. 
• Quan es polvoritzi un producte inflamable, la pistola s’haurà de connectar a terra, a fi d'impedir que es produeixin espurnes 

causades per  l'electricitat estàtica. 
• No s'ha de desconnectar la pistola de la mànega, ni la mànega de la bomba, fins que s’hagi tret la pressió del sistema. 
• L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessàries per a impedir l'accionament accidental de la pistola. 
• S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant. 
 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

• S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar, preveient la connexió 
provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües fecals. 

• Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, considerant l'evolució d'aquestes en el 
temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats 
fisiològiques. 

• Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 
- mòduls prefabricats 
- construïdes en obra. 
• En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 

- Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat amb seients i taquilles individuals. 
- Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada 10 treballadors. 
- Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima d'1 dutxa per cada 10 treballadors. 
- Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació mínima serà de: 1 inodor per cada 25 

treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. 
d'altura. 

- Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació, calefacció i il·luminació. 
• Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i mòduls de vestidor, adaptant-se 

els mòduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un mòdul a un altre. 
• Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de construir a prop de l'accés, perquè el 

treballador pugui   canviar-se abans d'incorporar-se al treball. 
• En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una zona per a la ubicació de 

les instal·lacions i una vegada,  a causa de  la dinàmica de l'obra, es disposi d'espai  a l’interior de l'edifici que s'està construint, 
havent-se de construirles Instal·lacions d'Higiene i Benestar amb els paràmetres anteriorment ressenyats. S'aconsella que 
aquestes instal·lacions estiguin, també,a prop de les vies d'accés. 

• Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra que hauran de complir a cada moment la 
idoneïtat quant a il·luminació i climatització segons la temporada. 

• Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 

MAGATZEM I APARCAMENT 

• S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva. 
• S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el permet. 
• S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l'obra, i en el cas que 

estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició 
d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es limitarà la zona amb tanques de vianants, convenientment 
senyalitzades mitjançant balises  llampegants durant la nit. 
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MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

Condicions generals de seguretat 
En començar la jornada 

• Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o àmplies. 
• S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions de la màquina, així com les 

consignes particulars de l'obra. 
• Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu  estat  i possibles pèrdues. 
• Ajustant, el seient a les seves necessitats. 
• S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 
• Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 
• Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos òrgans de la màquina: direcció, 

frens, equipaments, etc., en posar en marxa la màquina. 

Durant el treball 

• És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així com també és prohibit l'ús de 
cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les arestes o comandaments de la màquina. 

• No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu funcionament, les característiques 
del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

• Abans de  l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació de la visibilitat i del clàxon 
de marxa enrere. 

• L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 
• Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La presència del senyalitzador, no 

comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior 

de la cabina del conductor. 
• En marxa enrere,  el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 
• No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 
• L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, o els braços i cullerots alçats. 
• Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i mòbils de la màquina estiguin 

plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats. 
• Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar totes les llums enceses 

fins i tot si és de dia.  
• S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, prioritats i prohibicions. 
• S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de circular a un costat de la 

carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible. 
• No s'ha de circular mai en punt mort. 
• No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 
• En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 
• Quan la màquina està  estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb finalitat de descans. 
• No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a poder reprendre's el treball. 

En finalitzar la jornada 

• L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i vehicle l'espai suficient 
per a permetre el pas del vehicle de manteniment. 

• L'operador una vegada  estacionada  la màquina ha de recolzar  al terra  el casset o fulla. 
• Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte : 

- posar el fre d'estacionament. 
- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 
- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 
- treure la clau del contacte. 
- bloquejar totes les parts mòbils. 
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

• L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle. 
• En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha de redactar un informe 

assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament al Servei de manteniment i a l'encarregat de 
l'obra. 

Manteniment 

• S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a l'hivern ; el fang gelat pot causar 
dificultats a la transmissió o impedir altres funcions. 

• No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre  la màquina ja que pot produir un incendi. 
• Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i s’ha d’assegurar, mentre es 

realitzi el treball, que s'han col·locat degudament els necessaris calzos i immobilitzacions. 
• Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col·locar tots els dispositius protectors. 
• En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la màquina, per al motor i 

treure sempre la clau del contacte col·locant una nota, en lloc visible, perquè es llegeixi clarament. 
• S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 
• No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 
• En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, ulleres antiprojeccions. 
• Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a evitar cremades. 
• Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 
• Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi que aquest líquid és 

corrosiu. 
• Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és inflamable. 

Condicions específiques de seguretat 

• L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la màquina i conèixer les 
característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

• L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys que treballin a prop de la seva 
zona d'influència. 

• Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions de seguretat de cada màquina. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0111000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 
verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 
pròpia central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la 
seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0311010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta 
legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
 Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
 SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen 
per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
 Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% 
en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2 EX 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-
1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ 
DE L'ENTORN DE L'ANTIC CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DEL LLOBREGAT 
MAIG 2019 
 
 

4

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, 
IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 
cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 
0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció. 
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El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració 
física o quí mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta,  es requereix l’acceptació expressa 
de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que 
es compleixen les condicions requerides per l’us al que es preté n destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
L’entrega de granulat a l’obra haurà d’anar acompanyada d’un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació del granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
      -Sistema 2+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme 
d’inspecció notificat (inclou auditoria inicial i auditories periòdiques del control 
de producció en fàbrica). 
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma UNE EN 12620 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
 - Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0331Q10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
 - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
 - Material per a drenatges 
 - Material per a paviments 
 El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 
provenints d’ una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
 - De pedra calcària 
 Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han 
considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
 - Granulats reciclats provinents de formigó 
 - Granulats reciclats mixtes 
 - Granulats reciclats prioritariament naturals 
 CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ 
DE L'ENTORN DE L'ANTIC CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DEL LLOBREGAT 
MAIG 2019 
 
 

7

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració 
física o quí mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica 
superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres 
enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes 
d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat 
dels elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
 Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats 
provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
 S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
 - Per a drens 
 - Per a paviments 
 - Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que 
s’utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de 
formigó serà menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o 
entre un parament de la peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la 
direcció de formigonat) 
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- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi 
un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb  TMA < 0,33 del 
gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable 
a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L’índex de llenques  per a un granulat gruixut segons UNE EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE 7-244):   
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en S i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats naturals: < 1% en pes 
- Granulats d’escòries siderúrgiques: < 2% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-
1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d’escóries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE EN 1744-1, Art. 7): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
 Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
 Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
 El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la 
UNE EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà  <= 1% per a granulats gruixuts 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
 Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat 
UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
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GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat 
ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició 
granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques 
del  terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
 Equivalent de sorra:  > 30 
 Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 
2% (UNE 103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
L’entrega de granulat a l’obra haurà d’anar acompanyada d’un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació del granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació  
que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si 
el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
      -Sistema 2+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme 
d’inspecció notificat (inclou auditoria inicial i auditories periòdiques del control 
de producció en fàbrica). 
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma UNE EN 12620 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
 - Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-
IC: Drenaje superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0512401. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota 
l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 
següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en 
un te mps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb 
l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió 
del pes sec del ciment. 
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CIMENTS COMUNS (CEM): 
 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de 
juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o 
barreja d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus 
i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i 
CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del 
clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de 
la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durab ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 
14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma 
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar 
segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 
80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat  del fabricant i Certificat de conformitat 
CE del producte 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control 
de producció 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 
característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 
tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 
components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer 
també a l’albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 
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- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS  RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny  
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad 
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
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UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
crierios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
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¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D4 - POSTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D41010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que 
gruixuda, sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
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Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0DZWC03,B0DZWA03,B0DZSM0K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció 
dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
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- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 
etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 
capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de 
les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència  del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 
mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, 
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els 
àlcalis del ciment  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització 
correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
 Gruix:  >= 0,7 mm 
 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o 
greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 
productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les 
armadures o l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S’ha de facilitar a la D.F un certificat on es reflecteixin les característiques del 
producte i els seus pos sibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat 
per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han 
de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser 
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels 
junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
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 BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i 
la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de 
càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B1411111,B1421110,B1423230,B1424340,B142AC60,B142BA00,B1431101,B1432012,B1445003,B1455710,B145
9630,B145C002,B145E003,B1465275,B1465376,B146J364,B1474600,B1487350,B1488580. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o 
diversos riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
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- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats 
a protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment 
de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 
de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 
control que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta 
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al 
seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de 
quedar restringida a l’absè ncia de garanties preventives adequades, per inexistència 
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessà ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos 
casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o 
atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va 
proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les 
diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum 
lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els 
impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un 
dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el 
cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de 
la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorí fiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de 
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 
voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que 
no se’ls hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment 
del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data 
de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara 
que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges 
interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ 
DE L'ENTORN DE L'ANTIC CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DEL LLOBREGAT 
MAIG 2019 
 
 

21

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos 
seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa 
metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aï llant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb 
un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
o ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% 
de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat 
i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents 
característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 
neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 
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- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que 
necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons 
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat 
de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè 
o matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel 
qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà 
ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i 
s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partí cules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària 
el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes 
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  sigui superior als 4 
anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
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Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran 
les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no 
creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ 
afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i 
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, 
tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que 
l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 
mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions 
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i 
la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema 
de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així  com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de 
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i 
les existents en el mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en 
els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
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PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
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Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calç at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats 
de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap 
el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
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- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu 
representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert 
pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a 
l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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B152U000,B1526EL6,B1534001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 
si, associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, 
que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals 
figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les 
normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com 
a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, 
si procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  
AENOR els següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del 
SPC restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la 
seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, 
ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, 
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i 
els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de 
Seguretat: 
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- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin 
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització  i manteniment es faci 
conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què 
hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que 
pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar 
que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles 
de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar 
danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció  complementària que retingui 
els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua 
d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà 
d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar 
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o 
encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de 
distàncies de seguretat o detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill 
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan 
la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici 
al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, 
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que 
previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en 
zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i 
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el 
seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos 
o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals 
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran 
d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als 
seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants 
o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i 
productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica 
eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, assegura 
l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones 
circumdants. 
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- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de 
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de treballs (no 
exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els 
selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats 
amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del 
selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu 
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment 
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 
mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant 
rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment 
els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment 
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui 
d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció  de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del 
possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos 
suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots 
el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, 
perquè el transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el menor perill possible. 
A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se 
subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera 
documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat 
i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars 
per a l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims 
que s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i 
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els 
detalls de l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el 
SPC é s de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el 
disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva 
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
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- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats 
a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a 
document amb les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a 
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de 
constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres 
especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component 
de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de 
proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col· locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o 
fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu 
manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de 
la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
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Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B1Z6AF0A,B1Z6211A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B44Z501A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats 
a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular 
o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 
10025-2 
-  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o 
rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, 
segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer 
amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta 
utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions 
i planxes, compleix les determinacions de les normes  de condicions tècniques de 
subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i  PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant 
la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per 
colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte 
o en la secció transversal de tall. 
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Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una 
etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a 
les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix 
les determinacions de les normes de condicions tè cniques de subministrament 
següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de  forma clara i indeleble amb la següent 
informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple 
el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de 
subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats 
conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta 
adherida al paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents 
normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i 
seccions, compleix les determinacions de les normes  de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida. 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble 
que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 
10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb 
un text clar 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 
procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les 
del material base. 
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En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la 
corrosió del material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui 
afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. 
S’han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de 
sanejar la superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva 
posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les 
unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir 
soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals 
estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. 
S’han d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures 
finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han 
d’eliminar de cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria 
per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels  diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits 
establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb 
l’article 640.5.2  del PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet 
l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i 
si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor 
siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau 
(250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
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 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 
5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la 
UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols 
hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i 
han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de 
corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les 
inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 
s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. 
Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha 
d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i 
netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota 
del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser 
aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar 
col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a 
l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats 
que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació 
o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
 Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible 
després del muntatge. 
 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha 
de collar fins arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de 
cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 
centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar 
d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat 
sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que 
després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
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 El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet 
l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i 
si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor 
siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau 
(250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 
5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les 
superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 
8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits 
donats pel fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. 
No s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després 
de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de 
l’acumulació d’aigua durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la 
soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat 
prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no 
s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 
1461, segons correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la 
galvanització. 
 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació 
o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb 
pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
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 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense 
contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel 
fabricant. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del 
control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre 
el producte acompanyat per:  
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica 
(si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies 
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a 
EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la 
DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 
expressa de la DF 
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 
1: Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 
2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero 
no aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y 
reglas para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBBAD015,BBBAA005,BBBAD017,BBBAA007,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAC013,BBBAE001,BBBAD004,BBBA
F004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre 
la circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre 
el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a 
les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, 
de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la 
visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i 
que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície 
lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i 
parts sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s’ han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior 
al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
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- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat 
estan especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents 
epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
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BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBC1KJ04,BBC12302. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, 
amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de 
les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Con de plà stic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals 
desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han 
de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la 
seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a 
permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on 
va destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de 
garantir la seva percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, 
boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles 
per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ 
DE L'ENTORN DE L'ANTIC CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DEL LLOBREGAT 
MAIG 2019 
 
 

41

La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que 
puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del 
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM311611. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre 
un foc per l’acció d’una pressió  interna. Son extintors manuals els que han estat 
dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament 
te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon 
a un tipus registrat davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per 
un organisme de control facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a 
Pressió, que acrediti que l’ extintor correspon plenament al del projecte presentat 
per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que 
correspon l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria ITC MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a 
extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de 
la ITC MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de 
incendios. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, 
y adición de un nuevo artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del 
Reglamento de Aparatos a Presión, referente a extintores de incendios. 
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Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores 
de incendios. 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de 
incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BMY31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
 - Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
 - Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
 - Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
 - Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
 - Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
 - Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
 - Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un 
element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
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Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQU1B150,BQU1D150,BQU1E170. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí 
stiques especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a 
les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, 
la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari  
necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques 
turques, dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques 
turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
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- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BQU22303,BQU25500,BQU27500,BQU2E002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura 
anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ 
DE L'ENTORN DE L'ANTIC CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DEL LLOBREGAT 
MAIG 2019 
 
 

47

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQUAM000,BQUAP000,BQUA2100,BQUACCJ0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el 
material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D060P021. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i 
additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
 Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
 Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures 
d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
 Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre 
ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació 
del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el 
ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han 
d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els 
granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
H1411111,H1421110,H1423230,H1424340,H142AC60,H142BA00,H1431101,H1432012,H1445003,H1455710,H145
9630,H145C002,H145E003,H1465275,H1465376,H146J364,H1474600,H1487350,H1488580. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o 
diversos riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats 
a protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment 
de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 
de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb 
el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d’entrenament,  especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos 
EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
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- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un 
tractament de rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el 
qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques 
de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el 
risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat 
a mà quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels 
cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns 
sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà 
obligatori l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, 
adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
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- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb 
un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre 
transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i 
fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de 
color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de 
reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 
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PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de 
seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la 
utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici 
de les mides generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, 
quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi 
un risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els 
quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i 
sempre que el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els 
filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se 
servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de 
les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons 
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat 
de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del 
treball a realitzar. 
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Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè 
o matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel 
qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà 
ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i 
s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir 
calçat aïllant sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà 
desfer-se’n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 
Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per 
claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible 
sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades 
en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
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 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà 
perceptiu l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes 
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 
mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb 
línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. 
La llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes 
possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, 
durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment 
assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats 
de les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient 
calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se 
cap el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu 
é s recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
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Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran 
les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al 
seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc 
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat 
aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert 
pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a 
l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si 
no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
H1533591,H1532581,H152U000,H1522111,H1534001,H153A9F1,H15Z1001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 
si, associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, 
que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula 
i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre 
de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i 
xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals 
coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i 
plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
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- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 
riscos per als treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, 
i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-
se incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements 
mò bils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors 
hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs 
necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització 
d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes 
operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers 
a un element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars 
adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior 
a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el 
seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota 
de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona 
u objecte que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, 
de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no 
existís cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a 
la planta que protegeix, amb peces d’acer  encastades als sostres. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ 
DE L'ENTORN DE L'ANTIC CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DEL LLOBREGAT 
MAIG 2019 
 
 

59

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la 
mateixa de les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la 
coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d’objectes i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport 
no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC 
que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 
després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  
i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les 
instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les 
caigudes d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la 
xarxa resti a una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si 
no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
 
 
H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
H6AA2111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de malla d’acer, fixada a peus prefabricats de 
formigó  i amb el desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes  i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HBBAA005,HBBAA007,HBBAB115,HBBAC005,HBBAC013,HBBAE001,HBBAF004,HBB21641,HBB21201,HBB11351,HBB1
1251,HBB11111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents 
principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant 
o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu 
peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels 
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata 
del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a 
la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol 
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de 
l’obra, té únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el 
seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de 
la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
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Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el 
Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en 
la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, 
TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 
km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que 
podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà 
la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 
tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
HBC1 - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HBC1KJ00,HBC12300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no 
es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents 
principis generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
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CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa 
o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i 
reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana 
metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle 
en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles 
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També 
duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb 
circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la 
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals 
de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, 
CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament DT. 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
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LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de 
los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HM31161J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i 
accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HQU1B350,HQU1B150,HQU1D350,HQU1D150,HQU1E370,HQU1E170. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de 
salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en 
el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior 
a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal· lacions del personal, s’ha 
d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb 
inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui 
gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat 
assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal 
manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in 
situ” d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfí 
cies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les 
restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al 
de les edificacions socials de protecció  oficial, havent-se de realitzar un projecte 
i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de 
l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal· lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions 
d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a 
assegurar les mateixes prestacions que la l lei estableix per a tot centre de treball 
industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, 
estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva 
integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització , les 
condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja 
i equipament de les casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn 
d’implantació. 
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Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment 
Preventiu” i aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 
comptabilitzaran per amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri 
estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció 
del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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HQU22301,HQU25201,HQU27502,HQU2E001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
Barcelona, Novembre 2018 
 
 
 
 
José Manuel Toral 
Arquitecte 43533-3 
peris+toral.arquitectes scpp 
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AMIDAMENTS Data: 07/05/19 Pàg.: 1

OBRA 01  ESS URBANITZACIO CORNELLÀ
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  ESS URBANITZACIO CORNELLÀ
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H6AA2111 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

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 55,000

5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

8 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 HBB21641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

20 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

21 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

OBRA 01  ESS URBANITZACIO CORNELLÀ
CAPÍTOL 03  INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS

1 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

OBRA 01  ESS URBANITZACIO CORNELLÀ
CAPÍTOL 04  FORMACIÓ I CONTROL

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,80 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,77 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H1424340P-4 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,04 €

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H142AC60P-5 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

9,40 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

H142BA00P-6 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

8,26 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H1431101P-7 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H1432012P-8 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,72 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

H1445003P-9 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,86 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

H1455710P-10 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

H1459630P-11 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

7,68 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

H145C002P-12 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,89 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

H145E003P-13 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

3,37 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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H1465275P-14 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

26,79 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

H1465376P-15 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

30,94 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H146J364P-16 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,74 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1474600P-17 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,24 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

H1487350P-18 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

H1488580P-19 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

16,93 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

H1522111P-20 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

15,31 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H152U000P-21 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

H1532581P-22 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,25 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H1533591P-23 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,47 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

H1534001P-24 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H153A9F1P-25 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

26,32 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

H15Z1001P-26 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 49,30 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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H16F1004P-27 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 22,18 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

H16F3000P-28 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 28,20 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H6AA2111P-29 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

3,07 €

(TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

HBB11111P-30 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

51,93 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

HBB11251P-31 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

57,72 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

HBB11351P-32 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

69,19 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

HBB21201P-33 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

58,26 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

HBB21641P-34 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

96,26 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

HBBAA005P-35 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

37,05 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

HBBAA007P-36 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

31,21 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

HBBAB115P-37 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

36,05 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

HBBAC005P-38 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,00 €

(TRENTA EUROS)

HBBAC013P-39 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,07 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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HBBAE001P-40 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

HBBAF004P-41 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,62 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

HBC12300P-42 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,07 €

(DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-43 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,33 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

HM31161JP-44 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

46,31 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

HQU1B150P-45 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

68,34 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU1B350P-46 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

229,93 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

HQU1D150P-47 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

59,02 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

HQU1D350P-48 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

229,93 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

HQU1E170P-49 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

72,61 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

HQU1E370P-50 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

229,93 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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HQU22301P-51 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

67,38 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

HQU25201P-52 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU27502P-53 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 21,43 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

HQU2E001P-54 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 85,15 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

HQUA2100P-55 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

140,02 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

HQUACCJ0P-56 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 25,27 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

HQUAM000P-57 u Reconeixement mèdic 40,32 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

HQUAP000P-58 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,99 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUZM000P-59 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 22,40 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,80 €

Altres conceptes 6,80000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,82 €

Altres conceptes 6,82000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,77 €

Altres conceptes 5,77000 €

P-4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,04 €

Altres conceptes 7,04000 €

P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

9,40 €

Altres conceptes 9,40000 €

P-6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

8,26 €

Altres conceptes 8,26000 €

P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €
Altres conceptes 0,26000 €

P-8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,72 €

Altres conceptes 21,72000 €

P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,86 €
Altres conceptes 1,86000 €

P-10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,70 €

Altres conceptes 2,70000 €

P-11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

7,68 €

Altres conceptes 7,68000 €

P-12 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,89 €

Altres conceptes 6,89000 €

P-13 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

3,37 €

Altres conceptes 3,37000 €

P-14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

26,79 €
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Altres conceptes 26,79000 €

P-15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

30,94 €

Altres conceptes 30,94000 €

P-16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,74 €

Altres conceptes 2,74000 €

P-17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,24 €
Altres conceptes 16,24000 €

P-18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,16 €

Altres conceptes 5,16000 €

P-19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

16,93 €

Altres conceptes 16,93000 €

P-20 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

15,31 €

Altres conceptes 15,31000 €

P-21 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,57 €

Altres conceptes 2,57000 €

P-22 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,25 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a 4,01000 €
Altres conceptes 2,24000 €

P-23 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,47 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per 6,23000 €
Altres conceptes 2,24000 €

P-24 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,25 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-25 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

26,32 €

Altres conceptes 26,32000 €

P-26 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 49,30 €
Altres conceptes 49,30000 €

P-27 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 22,18 €
Altres conceptes 22,18000 €

P-28 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 28,20 €
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Altres conceptes 28,20000 €

P-29 H6AA2111 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

3,07 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04800 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,77000 €
Altres conceptes 2,25200 €

P-30 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

51,93 €

Altres conceptes 51,93000 €

P-31 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

57,72 €

Altres conceptes 57,72000 €

P-32 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

69,19 €

Altres conceptes 69,19000 €

P-33 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

58,26 €

Altres conceptes 58,26000 €

P-34 HBB21641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

96,26 €

Altres conceptes 96,26000 €

P-35 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

37,05 €

Altres conceptes 37,05000 €

P-36 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

31,21 €

Altres conceptes 31,21000 €

P-37 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

36,05 €

Altres conceptes 36,05000 €

P-38 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

30,00 €

Altres conceptes 30,00000 €

P-39 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,07 €

Altres conceptes 33,07000 €

P-40 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,37 €
Altres conceptes 5,37000 €

P-41 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,62 €
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Altres conceptes 44,62000 €

P-42 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,07 €
Altres conceptes 10,07000 €

P-43 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,33 €
Altres conceptes 6,33000 €

P-44 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

46,31 €

Altres conceptes 46,31000 €

P-45 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

68,34 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc 68,34000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-46 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

229,93 €

Altres conceptes 229,93000 €

P-47 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

59,02 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb ta 59,02000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-48 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

229,93 €

Altres conceptes 229,93000 €

P-49 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

72,61 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb ta 72,61000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-50 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

229,93 €

Altres conceptes 229,93000 €

P-51 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

67,38 €
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BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 61,70000 €
Altres conceptes 5,68000 €

P-52 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 14,53000 €
Altres conceptes 3,41000 €

P-53 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 21,43 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 13,47250 €
Altres conceptes 7,95750 €

P-54 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 85,15 €
Altres conceptes 85,15000 €

P-55 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

140,02 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 140,02000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-56 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 25,27 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 25,27000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-57 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 40,32 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 40,32000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-58 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,99 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,99000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-59 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 22,40 €
Altres conceptes 22,40000 €
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OBRA 01 ESS URBANITZACIO CORNELLÀ

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,80 30,000 204,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,82 10,000 68,20

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

5,77 5,000 28,85

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 4)

7,04 5,000 35,20

5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

9,40 2,000 18,80

6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 6)

8,26 2,000 16,52

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 7)

0,26 30,000 7,80

8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 8)

21,72 2,000 43,44

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)

1,86 30,000 55,80

10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
10)

2,70 10,000 27,00

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

7,68 5,000 38,40

12 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 12)

6,89 5,000 34,45

13 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 13)

3,37 5,000 16,85

14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 14)

26,79 30,000 803,70

15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 15)

30,94 2,000 61,88

16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 16)

2,74 5,000 13,70
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17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 17) 16,24 2,000 32,48
18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de

PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,16 10,000 51,60

19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 19)

16,93 2,000 33,86

TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.592,53

OBRA 01 ESS URBANITZACIO CORNELLÀ

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H6AA2111 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 (P - 29)

3,07 200,000 614,00

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

6,33 30,000 189,90

3 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

8,47 10,000 84,70

4 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

6,25 55,000 343,75

5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 21)

2,57 10,000 25,70

6 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

15,31 25,000 382,75

7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 24)

0,25 200,000 50,00

8 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 25)

26,32 4,000 105,28

9 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

37,05 3,000 111,15

10 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

31,21 3,000 93,63

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 37)

36,05 2,000 72,10

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

30,00 2,000 60,00

13 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

33,07 2,000 66,14

EUR
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14 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 40)

5,37 5,000 26,85

15 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

44,62 2,000 89,24

16 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

46,31 2,000 92,62

17 HBB21641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

96,26 3,000 288,78

18 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

58,26 3,000 174,78

19 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

69,19 3,000 207,57

20 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

57,72 3,000 173,16

21 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

51,93 2,000 103,86

22 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 42) 10,07 15,000 151,05

TOTAL CAPÍTOL 01.02 3.507,01

OBRA 01 ESS URBANITZACIO CORNELLÀ

CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS

1 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 46)

229,93 1,000 229,93

2 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 45)

68,34 6,000 410,04

3 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 48)

229,93 1,000 229,93

4 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 47)

59,02 6,000 354,12

5 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 50)

229,93 1,000 229,93
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6 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 49)

72,61 6,000 435,66

7 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

67,38 1,000 67,38

8 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

17,94 10,000 179,40

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)

21,43 5,000 107,15

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 54)

85,15 1,000 85,15

11 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 55)

140,02 1,000 140,02

12 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 56) 25,27 2,000 50,54
13 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 59) 22,40 5,000 112,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 2.631,25

OBRA 01 ESS URBANITZACIO CORNELLÀ

CAPÍTOL 04 FORMACIÓ I CONTROL

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

49,30 6,000 295,80

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

22,18 6,000 133,08

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 28,20 6,000 169,20
4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 57) 40,32 4,000 161,28
5 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 58) 212,99 1,000 212,99

TOTAL CAPÍTOL 01.04 972,35

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.592,53
CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.507,01
CAPÍTOL 01.03  INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS 2.631,25
CAPÍTOL 01.04  FORMACIÓ I CONTROL 972,35
OBRA 01  ESS URBANITZACIO CORNELLÀ 8.703,14

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.703,14

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  ESS URBANITZACIO CORNELLÀ 8.703,14

8.703,14

EUR
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Consideracions ambientals 
Reurbanització de l’entorn de l’antic cinema Pisa 

Cornellà del Llobregat 
 
 

D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés d’execució de l’obra (X). En 
cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre s’escriurà D/X. 
 
Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les consideracions establertes, sent 
0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o 
construir. 
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació vigent o per les bones 
pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de disposar d’un sistema de gestió ambiental 
segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2015. 
 
Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre conforme es té en compte 
la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució de l’obra (X) segons s’hagi detectat en el requadre 
D/X. En el cas de no detectar supòsits amb puntuació 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants 
el 20% de les valoracions puntuades amb 2 punts. 
 

FLORA I FAUNA 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

1.1 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, HIC, 
xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 1  Sí 

1.2 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals 
afectades, protegides i no protegides. 

D 1   

1.3 Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. 

D 1   

1.4 

Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes existents 
(hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.): minimització 
de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a aigües 
subterrànies i superficials, revegetació amb espècies vegetals autòctones, 
etc. 

D 1  

 

1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les estructures  i de 
les activitats i de les instal·lacions associades (lluminàries, estacions 
transformadores, etc.). 

D 3 D/X 
 

1.6 Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les 
molèsties a la fauna. 

X 0   

1.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra X 0   

1.8 

Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a una zona 
forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 
de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 1 D/X Sí 

      
 

 

HIDROLOGIA 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

2.1 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats protegits i 
no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles de sedimentació - 
erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, índexs de qualitat) (Annex 
núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i 
FM 730.02.03). 

X 1   

2.2 

Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis afectats, protegits i 
no protegits. Prevenció de fluctuacions extraordinàries com a conseqüència 
de l’execució de l’obra (ruptura d’aqüífers, modificacions de flux, variació de 
la permeabilitat del terreny, etc.). (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

X 3 X Sí 

2.3 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials o subterranis. 
S’eviten els canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües durant la 
construcció i durant l’ús (contaminació, disminució de cabals, infiltracions, 
etc.). Avaluació de l’augment del risc d’inundació. 

D/X 2 D/X  

2.4 
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua pel reg (del freàtic, 
reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua depurada provinent 
d’estacions depuradores de residuals). 

D 2 D  

2.5 Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el 
consum d’aigua. 

D 3 D  

2.6 Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció d’aigües 
pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa de clavegueram. D 3 D Sí 

2.7 Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau de 
permeabilitat per tal de mantenir un sòl permeable. 

D 3 D  

2.8 

Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, subterrànies, 
corrents naturals, llacs, aqüífers..), tal com estableix la Llei d’Aigües (Reial 
Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

D/X 3 D/X Sí 

2.9 

Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-terrestre (mar, 
ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables com rebliments i 
estiguin degudament autoritzats, tal com estableix la Llei 22/1988, de 28 de 
juliol, de Costes.  

D/X 3 X Sí 

2.1
0 

Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats d’obra. X 3 X  

2.1
1 

Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com en fase 
d’obra acabada. 

D/X 3 D/X  

SÒL I SUBSÒL 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

3.1 
Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i paleontològiques 
a la zona. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 
situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 1  Sí 

3.2 

Preservació de les propietats físiques del sòl: minimització de les àrees a 
pavimentar, eliminació de la traça antiga, prevenció de l’erosió, prevenció 
d’espais verds, etc. Minimització de l’ocupació a les zones litorals per a 
garantir la regeneració de les platges i la dinàmica de sedimentació i erosió. 

D 3 D  

3.3 Minimització del canvi en l’orografia del terreny  D 3 D/X  

3.4 Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als efectes 
del seu futur reaprofitament i tractament. 

D/X 1   

3.5 
Controlar que es segueixen les bones pràctiques ambientals en la neteja de 
canaletes de cubes de formigó. 

X 3 X Sí 
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SÒL I SUBSÒL 
 
 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

3.6 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció de 
préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la possibilitat 
d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el R.D. 105/2008, 
d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

3.7 
Manteniment de la connectivitat dels camins “catalogats” que es poden 
interceptar (senders, vies pecuàries i camins de transhumància, carrils bici, 
vies verdes, etc.). 

D 
 

0 
  

3.8 Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per a la 
revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra vegetal). (1)  (2) D/X 0  

 

3.9 
Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de 
terra, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de 
residus de construcció i demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

3.10 Planificació de les  activitats complementàries en punts on l’impacte 
ambiental sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de materials. 

X 3 X 
 

3.11 Minimització de l’erosió i rehabilitació de l’alteració produïda per l’obra i les 
obres complementàries, sobretot en zones que s'han desforestat.  

X 1  
 

3.12 
Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i l’eliminació incontrolada de 
residus i tota mescla o dilució de residus  (olis, greixos, gasoil i altres 
residus de l’obra), tal com estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 
residus i sòls contaminats. 

X 3 X Sí 

3.13 Fer ús de lavabos químics quan no es puguin connectar amb la xarxa de 
clavegueram. 

X 3 X  

3.14 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra. 3 D/X 2 X  
ATMOSFERA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

4.1 Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient mesures 
per disminuir-les. Mapa de capacitat acústica de la zona4.  

X 2 X Sí 

4.2 

Disposició d’elements que generin poca emissió acústica un cop l’obra 
estigui acabada (utilització de paviments sonoreductors, instal·lació de 
passos zebra elevats i sistemes reductors de velocitat, tapes de pous de 
registre col·locades correctament...). 

D/X 2 D/X  

4.3 

Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, tal com estableix el 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
La maquinària d’obra ha de portar l’etiquetatge CE; indicació de nivell de 
potència acústica garantit i anar acompanyada de la declaració CE de 
conformitat.  

X 3 X Sí 

                                                
1  Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin en compte les alternatives 
de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, i les que afavoreixin el desmantellament 
ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la fase de projecte les 
alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i 
altres productes procedents de valorització de residus. 
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus de construcció i de 
demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització. 
4 Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 

                                                
5 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts procedents d’activitats de 
construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de condicionament o de rebliment. 
 

ATMOSFERA 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

4.4 

Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic al dissenyar les 
“lluminàries” , tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 

D 3 D Sí 

4.5 

Establiment de condicions tècniques de disseny, d’execució i de 
manteniment de les instal·lacions d’enllumenat exterior amb la finalitat 
de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, la disminució de les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle, limitar la resplendor lluminosa nocturna o 
contaminació lluminosa, i reduir la llum intrusa o molesta. (R.D. 
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07) 

D/X 3 D/X Sí 

4.5 Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. 

X 3 X  

4.6 
Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els dissolvents i 
els adhesius emeten compostos orgànics volàtils (COV) que són una 
font de contaminació interior als edificis i perjudicials per a la salut.  

D 2 D  

4.7 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis, 
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 D Sí 

4.8 Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de terres, 
circulació de maquinària, materials que el vent pot arrossegar). X 3 X 

 

4.9 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 1  D/X Sí 

4.10 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte el 
seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

D 3 D 

 

4.11 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3 X Sí 

MATERIALS 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

5.1 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

D 3 D/X Sí 

5.2 

Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials utilitzats 
a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa tècnica 
constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n l’aprofitament en la 
desconstrucció.5 

D 1  

 
 
 
 
 



 
 MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 2 CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ  DE LLOBREGAT 
 

ANNEX 11 ASPECTES AMBIENTALS 3 de 5 

MATERIALS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

5.3 Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.6 

D 3 D/X  

5.4 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. 
Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la 
vida de l’obra contemplada pel projecte. 1 

D 3 D Sí 

5.5 
Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització 
de runes de la pròpia obra o d’una altra, etc. 

2
 

D 2 D/X Sí 

5.6 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 
respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 
fibrociments, CFC,...). 

D 3 D/X  

5.7 Ús de materials autòctons de la zona. D 2 D  

5.8 Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 
estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. 

D 3 D Sí 

5.9 Ús de materials prefabricats. D 3 D  

5.10 

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients 
de seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal 
com estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 
717/2010 

X 3 X Sí 

5.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 D/X Sí 

5.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, 
tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

6.1 
Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser reutilitzats.(

1) 
(
2) 

D/X 1  
 

6.2 
Reutilització dels materials generats en el fresat dels ferms de 
l’obra. (

1
) (

2) D/X 1   

6.3 
Reutilització a l’obra, materials/residus provinents d’altres 
activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 

2
 

D/X 1   

6.4 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 
especials. 

X 3 X  

6.5 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i 
minimitzant els residus generats, quantificant els residus que es 
generaran, les operacions de triatge o recollida selectiva, la 
reutilització en obra, i els gestors que rebran les diferents 
fraccions singulars, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de 
febrer, de gestió de residus de construcció i de demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

                                                
6 Per consultar la relació de productes i serveis amb distintiu anar a la pàgina web següent: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 
 

6.6 
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal). (

1)  (2) 
D/X 1  

 

RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

6.7 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. 
Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la 
vida de l’obra contemplada pel projecte. 

1
 

D 3 D Sí 

6.8 
Utilització de components que incorporen algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització 
de runes de la pròpia obra, etc. 

2
 

D 1  
 

6.9 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 
respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 
fibrociments, CFC's,...). 

D 1  
 

6.10 

Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del 
residu que poden admetre i més adequats per a la classificació, 
tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de 
residus de construcció i demolició. 

D 3 D Sí 

6.11 Ús de materials prefabricats. D 3 D  

6.12 

S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació els aparells 
que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden 
contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el 
RD 1378/1999. 7 

D/X 3 D/X Sí 

ENERGIA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

7.1 Minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix 
consum i promovent l’ús d’energies renovables. D 2   

7.2 Seguiment, programació i avaluació de les tasques per tal de 
minimitzar els consums energètics. X 1   

POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

8.1 
Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

D/X 3 D/X Sí 

8.2 

Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, 
paleontològic, històric i cultural i minimització de l’impacte. (Annex 
núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.03). 

D 1  Sí 

8.3 Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a 
l'obra. 

X 3 X Sí 

8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X 1   

                                                
7 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com transformadors elèctrics, 
resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids hidràulics, 
i recipients que contenen quantitats residuals, sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb fluids que originàriament no 
contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb PCB en una concentració igual o superior a 50 ppm. 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat amb PCB durant la seva 
fabricació, ús o manteniment. 
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POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

8.5 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques 
aèries i elements físics estàtics existents al llarg del traçat 
(carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament 
ITC-BT-06. 

D 3 D Sí 

8.6 Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, 
rodes de camions,...). 

X 3 X  

8.7 Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per 
l’obra. 

X 3 X  

8.8 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi 
forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.03). 

D/X 3  D/X Sí 

8.9 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica 
que estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar 
seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3  X Sí 

8.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 X Sí 

8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, 
tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual 
es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

8.12 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells 
que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden 
contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el 
RD 1378/1999. 

D/X 3  D/X Sí 

PAISATGE 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

9.1 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. X 1   
 
 
 
REFERÈNCIES LEGALS 
 
 

- Ordenances Mediambientals de l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat: 
 

§  Ordenança general de convivència ciutadana, vigent des del 19 de juny del 2017. 
§  Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, vigent des del 8 de setembre de 2004.  
§  Guia per a l’ambientalització en l’execució d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. www.mediambient.gentcat.cat / 

www.w110.bcn.cat 
 
 
En cas d’episodi de contaminació atmosfèrica, es reforçarà la vigilància de les mesures preventives d’emissió (CO2 i 
PM10) a l’atmosfera, i es prioritzaran treballs no contaminants, donant alternatives a la programació de l’obra, seguint 
les bones pràctiques de la construcció, sense que justifiqui l’alteració dels terminis establerts per contracte.  
En qualsevol cas, durant l’execució de les obres,  caldrà ajustar-se a la normativa vigent i protocols que s’aprovin en 
aquesta matèria. Algunes de les mesures de protecció necessàries per minimitzar l’emissió de partícules PM10 i CO2 
seran:  
- Reprogramació de les activitats de l’obra susceptibles d’emissions 
- Tractament adequat del magatzematge i transport del material acopiat.  

- Lliurament d’informe, del coordinador de seguretat i salut (sense perjudici de la designació d’un coordinador 
específic, en cas que escaigui i en funció de les característiques de l’obra), una vegada finalitzat l’episodi, especificant 
el control de les mesures adoptades.  
- L’adjudicatari del contracte d’execució de les obres haurà d’ajustar-se en tot moment a la normativa i regulació 
vigent, tant local com autonòmica, en matèria de contaminació atmosfèrica.  
 
Tenir en compte les accions relatives a l’àmbit d’obres públiques del capítol V Actuacions per als ens locals del Pla 
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, horitzó 
2020 (aprovat per Acord de Govern 127/2014) que té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les 
partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) als nivells que determina la legislació 
europea.  

o EL19 Inspecció de les emissions de l’obra pública 

o EL20 Adequació de les serres radials en el tall de peces a l’exterior 

o EL21 Millorar la recollida de runes i residus de la construcció 

o EL22 Ambientalitzar les obres i la maquinària 
 
 

- Vector ambiental: flora i fauna 
 

§ Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental 
de projectes. 

§ Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les activitats. 
§ Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
§ Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual 

s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i la flora silvestres. 

§ Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres. 
§ Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
§ Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures 

de prevenció d’incendis forestals. 
 

- Vector ambiental: hidrologia 
 

§ Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 
§ Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 

 
- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 

 
§ Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i de demolició. 
§ Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
§ Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen 

mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen. 
 

- Vector ambiental: materials 
 

§ Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de 
preparats perillosos. 

§ Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, 
pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

§ Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual 
s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 
 

- Vector ambiental: atmosfera 
 

§ Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

§ Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
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§ Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07 

§ ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
§ Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari d’autorització per 

comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. 
§ Actuacions per als ens locals del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de  protecció especial 

de l’ambient atmosfèric, horitzó 2020 (aprovat per Acord de Govern 127/2014) 
 
 

- Vector ambiental: població 
 

§ ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
§ Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari d’autorització per 

comercialitzar i per utilitzar productes fitosanitaris. 
§ Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, 

pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 
§ Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual 

s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 
§ Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen 

mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, dels policloroterfenils i dels aparells que els contenen. 
§ Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 5686 de 

5/8/2010) 
§ Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
§ Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques EA-01 i EA07 

aprovat en el Real Decret 1890/2008 del 14 de novembre. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 
qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició. Aquest s’aplica al Modificació del projecte 
d’urbanització del pau 2 Cinema Pisa, al terme municipal de Cornellà de Llobregat. 
 

2. OBJECTIU 
 
L’IMPSOL, PROCORNELLÂ i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, o si és el cas l’entitat que tregui les obres a licitar, serà el 
productor de residus i, per tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus 
d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions del Productor de Residus de la 
Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte 
d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus 
dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents següents: 
 
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la codificació d’acord amb la llista 
europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació 
a què seran sotmesos els residus generats en obra.  
 
Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en 
relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
de demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones d’aplec, a més d’indicar els punts 
d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  
 
Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i l’execució de l'Estudi de 
Gestió de Residus. 

4. DADES GENERALS 
 
Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 
 

• Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o de demolició, 
del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s. 

• Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l’annex III, i el que 
pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels 
quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és 
soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o 



  
 
 MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 2 CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ  DE LLOBREGAT 
 

ANNEX 12 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 2 de 6 

perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran 
de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

• Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  
 

o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició. En les obres en 
què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé 
immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi 
de naturalesa o de composició dels residus. 

o L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la Unió Europea. 

 
Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   
 
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la condició de gestor de 
residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, 
com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de 
construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

4.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l’art. 2, llevat de: 

o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre que pugui 
acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació específica sobre residus, 
quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells 
aspectes no contemplats en aquella legislació. 

4.2 OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 
 
Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 Plec de 
Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4.3 OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 
 
Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 Plec de 
Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 
 
 
 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de construcció i de demolició 
durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula següent: 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
S 

No 
S 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 
emplaçament. 

¢ £ 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense gairebé generar 
residus. 

¢ £ 

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a 
emprar. 

¢ £ 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. ¢ £ 
5 
 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

¢ £ 

6 
 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de regates 
durant la fase d’instal·lacions. 

£ np 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. ¢ £ 
8 
 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment 
desmuntables, de manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

£ ¢ 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat materials que 
incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora i cendres. 

¢ £ 

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de residus) en un punt on 
l’efecte sigui mínim.  

¢ £ 

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior. £ ¢ 
12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 

possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 
¢ £ 

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur reaprofitament i tractament. £ ¢ 
14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. ¢ £ 
15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 

fibrociments, CFC...) 
¢ £ 

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre. ¢ £ 
17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, sacs, etc.) ¢ £ 
18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que provinguin de la poda i de 

residus orgànics generats en les zones verdes. 
£ ¢ 

19 ... (Altres bones pràctiques) £ £ 

 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 
Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic urbà. Línies d’actuacions 
mediambientals utilitzats per GISA. 
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ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1 CLASSIFICACIÓ LER I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS. 
 
L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha determinat mitjançant el programa 
TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent: 
 

 
 

6.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS 
 
En el present projecte no s’ha detectat cap tipus de Residus Especials que es pugui generar en les activitats d’enderroc, reparació 
o reforma, no ens consta que hi hagi terres contaminades, amiant i altres residus de construcció i demolició. 

 

6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 

 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

codi 
LER S’utilitzen? 

  SíS NoS 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ    

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes 150101* £ ¢ 
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 

dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 
150101* £ ¢ 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE VERNÍS    
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 

substàncies perilloses 
080117* £ ¢ 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* £ ¢ 
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* £ ¢ 
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ (FFDU) DE 
PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

   

- Dissolvents 070103* / 
070403*/070404* 

£ ¢ 

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D’IMPERMEABILITZACIÓ)    

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080409* £ ¢ 
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS    
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* £ ¢ 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    
- Restes de desencofrants 170903* £ ¢ 
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies 

perilloses 
170903* £ ¢ 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121* £ ¢ 

 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

    
TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Volum aparent m3 Pes (t) 
(170107) Inerts o mescles de formigó, maons, 
               teules i materials ceràmics que no 
               contenen substàncies perilloses  

194,69 m3 144,21 m3 144,21 t 

(170302) Barreges bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el codi 170303 que contenen 
quitrà d’hulla 

275,96 m3 204,41  m3 87,90 t 

(170101) Formigó  - - - 
(170103) Teules i materials ceràmics  - - 
(170202) Vidre   - - 
(170407) Metalls barrejats  - - - 
(170201) Fusta  - - - 
(170203) Plàstic  - - - 
(150101) Envasos de paper i cartró  - - - 
(170904) No especials  - - - 
(170903) Especials*  - - - 
(170504) Terra i pedres que no contenen  
                substàncies perilloses 

1041,10 m3 870,10 m3 1392,16 t 
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6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats d’enderroc.  

 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 
 

 
(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el 
principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen 
en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles 
de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits 
per la legislació vigent.

 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  
La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos 
econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS DINS DE L’OBRA 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus dintre de l’obra: 

 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons 
RD 105/2008): 
¢ Formigó: 80T  
£ Maons, teules, ceràmics: 40 T  
£ Metall: 2 T  
£ Fusta: 1 T  
£ Vidre: 1 T               
£ Plàstic:0,5 T             
£ Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

£ zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus 
de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

¢ contenidor per a inerts barrejats £ contenidor per a inerts formigó 
£ contenidor per a inerts Ceràmica £ contenidor per a d’altres inerts 
¢ contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

£ contenidor per a metall      £ contenidor per a fusta   
£ contenidor per a plàstic  £ contenidor per a paper i cartró 
¢ contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 
£ contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  
inerts + No Especials:  £ contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament 
previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

¢ Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 
kg:                           m3: 
 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 
(enderroc, reparació o reforma) codi LER S'ha detectat? Quantitat 

   Sí S No S T m3 
 

u. 

TERRES CONTAMINADES       

- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* £ ¢    

AMIANT (5)   ¢    

- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605* £ ¢    

- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* £ ¢    

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* £ ¢    

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* £ ¢    

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* £ ¢    

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* £ ¢    

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* £ ¢    

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* £ ¢    

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* £ ¢    

TOTAL AMIANT       

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       

- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC 160211* £ ¢    

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* £ ¢    

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* £ ¢    

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses 
(detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.) 

(el codi CER 
dependrà del tipus 

de residu) 
£ ¢    

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 

170903* £ ¢    
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
3 Senyalització dels 

contenidors 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 
selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
SI APLICA 

 No Especials Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació 
selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 170201) Ferralla (LER 170407) 
Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables elèctrics 
(LER 170411) 

  

 
NO APLICA 

 
SI APLICA 

 
SI APLICA  

 
SI APLICA 

 
NO APLICA 

 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials de 
manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant 
això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun 
d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus Especials. 
Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic 

C: Corrosiu 
F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament Inflamable 
E: Explosiu 

 
NO APLICA 

 
NO APLICA 

 
NO APLICA 

 
NO APLICA 

N: Perillós per al medi 
ambient 

O: Comburent 
Xn: Nociu. 
Xi: Irritant. 

 

 
NO APLICA 

 
NO APLICA 

 
NO APLICA 

 

 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

7.2 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  
4  Destí dels residus segons  

tipologia  
 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 £ Reciclatge      

 £ Planta de transferència       

 £ Planta de selecció       

 

¢ Dipòsit (170504) 144,21 t 144,21 m3 E-921.06 
DIPÒSIT CONTROLAT 
DEL PAPIOL (Pedrera 
Sílvia Ampliació) 

c/ Bolivia, 2 
08754 El Papiol 

Telèfon  
936731842 

 
 

Residus No Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

 £ Reciclatge de metall       

 £  Reciclatge de fusta       

 £ Reciclatge de plàstic       

 £ Reciclatge paper-cartó       

 £ Reciclatge altres       

 £ Planta de transferència       

 £ Planta de selecció       

 
¢ Dipòsit  87,90 t 204,41 m3 E-921.06 

DIPÒSIT CONTROLAT 
DEL PAPIOL (Pedrera 

Sílvia Ampliació) 

c/ Bolivia, 2 
08754 El Papiol 

Telèfon  
936731842 

 

Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 £ Instal·lació de gestió de  
Residus Especials  

     
     

 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

8. MARC LEGISLATIU  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 2 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de 
Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de 
Residus. 
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9. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Document Núm. 2 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els articles que seran 
d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de Condicions del Projecte, document contractual. 

10. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En el Annex de Estudi de Seguretat i Salut s’han inclòs les plantes de les diferents fases de l’obra, on s’especifica la ubicació 
proposada de les instal·lacions previstes per a la separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres operacions 
de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte de poder adaptar-se a les 
característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb la direcció facultativa. 

11. PRESSUPOST 
En aquesta valoració pressupostària s’ha tingut en compte la informació provinent del Tractament de Residus i dels  gestors 
consultats. 

El total del cost de la gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra està especificat en el PRESSUPOST del 
present Projecte. 

En el PRESSUPOST d’aquest Projecte s’ha inclòs els amidaments i abonaments estimats per la gestió dels residus previstos per 
aquesta obra. 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i demolició formen part dels amidaments i 
del pressupost del projecte, Document nº4, en capítol independent, tal i com estableix l’art. 4,a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de 
febrer. 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que fa a la resta de partides 
de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en una partida alçada d’abonament íntegre 
obtinguda en base a la suma de la resta de  partides.  

12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2                 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 3                 PRESSUPOST I AMIDAMENTS 

Barcelona, Novembre de 2019  

 

 

 

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 

 

José Manuel Toral (peris+toral.arquitectes)  

Arquitecte 43533-3 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de la Reurbanització de l’entorn de l’antic cinema Pisa, al 
terme municipal de Cornellà de Llobregat. 

OBJECTE 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i de la demolició comprèn el conjunt 
d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de la seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que 
s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 

 
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació contractual de l’obra, tal i com 
estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a prendre decisions ajustant-
se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de treball i de producció a la 

minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.  
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als treballadors, respecte a 

l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de 
producció de residus de construcció i de demolició. 

 PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ (PROMOTOR) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat promotor: 

                                                
1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 
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- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició; en les 
obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o 
jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que 
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició segons 
l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció (legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les següents 
obligacions:  

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de demolició, que contindrà 
com a mínim:  

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i de demolició que 
es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de 
febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o 
norma que la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es generaran a 
l’obra.  

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del posseïdor de residus, 
de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran 
ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la 
direcció facultativa de l’obra.  

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l’emmagatzematge, el 
maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de 
l’obra.  

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part del pressupost 
del projecte en capítol independent.  

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus perillosos que es 
generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n la 
retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a 
gestors autoritzats de residus perillosos.  

d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos en la legislació 
de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits 
establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència urbanística, dit projecte 
contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició amb l’entrada 
en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document de seguiment 
independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 

- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la seva 
codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un exemplar del 
document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els cinc anys següents. 

 
Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió 
dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta 
d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 
 
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització de residus generats en la 
mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres 
determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 
Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final d’obra, tot i no ser 
necessària la llicència d’obres. 

POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ (CONTRACTISTA) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat 
contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no ostenti la 
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi 
l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 



 
 
 MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 2 CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ  DE LLOBREGAT 
 

ANNEX 12 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 3 de 6 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 105/2008 
(legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de complir amb les 
obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l’obra estarà 
obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li pertoquen 
amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article 
4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un 
acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i de demolició es destinaran 
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document 
fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificació del 
posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada 
en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a 
la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la 
identificació del gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar 
també la persona transportista (art. 14.1) 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament operacions de 
recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el 
gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions adequades 
d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior 
valorització o eliminació.  

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de forma 
individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les 
quantitats següents:  

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  

Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i de demolició 
dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita 
separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació 
de tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir 
del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el 
present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de forma excepcional, i 
sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al 
posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors 
fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a 
lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en 
l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. En els 
certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 89/2010). 

GESTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà considerat gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi qualsevol de les operacions que componen 
la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del R.D. 
105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual, com a 
mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats 
d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la 
identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació 
anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels 
productes i residus resultants de l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació continguda en el 
registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys 
següents.  

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes recollits en 
aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-ne el productor i, en el seu 
cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme una operació 
exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més haurà de transmetre al posseïdor 
o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen 
ser destinats els residus.  

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un procediment d’admissió de 
residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, 
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emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest 
caràcter i puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta 
obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu 
cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.  

COORDINADOR DE SEGURETAT I DE SALUT EN OBRA 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què 
intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de l’activitat de la 
gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut a les obres de construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, referides a les operacions de 
reutilització de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions, per garantir 
que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix 
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions de les 
fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o les 
zones de desplaçament o de circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dels dispositius 
necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la 
seguretat i a la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase de producció 
i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de classificació i de 
separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament de 
residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / 
condicionament de zones d’apilament”. 

DIRECTOR D'OBRA 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de Residus del 
Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització en el Pla 
de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció facultativa. 

 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i de moviment de 
terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment produïts en 
obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu 
tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus que siguin 
preceptives. 
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6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb la 
documentació i els certificats que foren perceptius. 

REQUISITS LEGALS  

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i la normativa 
existent i vigent.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El contractista, no obstant 
això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar 
al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg 
de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 
2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 
20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 
de 20 de julio. 

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados. 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus 

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

o LLEI	22/2011,	de	28	de	juliol,	de	residus	i	sòls	contaminats.	

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 

- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en tot allò que fa 
referència a la gestió de residus. 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

CRITERIS D'APLICACIÓ 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició formen part dels 
amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 
7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que fa a la resta 
de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en una partida alçada 
d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  partides.  

 
Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capítol de Gestió de Residus del banc 
de preus de l’AMB. 

DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament que es desprenen de cadascuna, 
serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus de l’AMB en el capítol de Gestió de Residus, i que 
comprèn: 
 

- Classificació de residus.  
 
 

- Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus.           
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- Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

 
 
 
 
- Matxuqueig de residus petris a l’obra. 
 
 
 
- Trituració de residus no petris a l’obra. 

 
 
 
 
S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a l’E.G.R. Si s’utilitza el banc de preus de l’AMB o de l’ITEC, les 
definicions de les activitats són les donades en els arxius adjuntats en aquest punt. 

CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS  
 
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del Projecte, i s’abonarà amb 
certificacions mensuals.. 
 
En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el contracte d’obra corresponent. 

 
Barcelona, Novembre 2019 
 
 
 
 

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus 

José Manuel Toral (peris+toral.arquitectes) 

Arquitecte 43533-3 
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Obra 01 PRESUPUESTO ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
Capítulo 01  EGR
Título 3 01  CLASSIFICACIÓ

1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inerts T Superficie (m²) Coeficient Gruix (m)
2 Rajola 228,070 1,000 0,080 18,246 C#*D#*E#*F#
3 Formigo 14,780 1,000 0,150 2,217 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de panot 465,020 1,000 0,160 74,403 C#*D#*E#*F#
5 Escales 29,040 1,000 1,000 29,040 C#*D#*E#*F#
6 T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
7 Rigoles 83,600 0,200 0,080 1,338 C#*D#*E#*F#
8 Vorades 186,710 0,300 0,260 14,563 C#*D#*E#*F#
9 Guals 60 10,860 0,600 0,260 1,694 C#*D#*E#*F#

10 Guals 120 4,090 1,200 0,260 1,276 C#*D#*E#*F#
11 Muret 63,750 0,150 0,150 1,434 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal INERTS S 144,211 SUMSUBTOTAL(

G1:G11)
13 Barreges bituminoses No Especials T
14 Mescla bituminosa 1.347,410 1,000 0,150 202,112 C#*D#*E#*F#
15 Fresatge 46,010 1,000 0,050 2,301 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal BARREJATS S 204,413 SUMSUBTOTAL(

G13:G15)

TOTAL AMIDAMENT 348,624

Obra 01 PRESUPUESTO ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
Capítulo 01  EGR
Título 3 02  CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T m3 Esponjament
2 CAIXA PAVIMENT
3 Caixa de paviment 1,000 632,500 1,200 759,000 C#*D#*E#*F#
4 Replenat -1,000 167,950 1,200 -201,540 C#*D#*E#*F#
6 REG T ml
7 Rases 1,000 211,000 0,280 1,200 70,896 C#*D#*E#*F#
8 Terraplenat -1,000 8,440 1,200 -10,128 C#*D#*E#*F#
9 DRENATGE I CLAVEGUERAM T m3

10 Rases 1,000 471,600 1,200 565,920 C#*D#*E#*F#

EUR
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11 Terraplenat -1,000 235,480 1,200 -282,576 C#*D#*E#*F#
12 TELECOMUNICACIONS T
13 Rases 1,000 64,361 1,200 77,233 C#*D#*E#*F#
14 Rebliment -1,000 39,645 1,200 -47,574 C#*D#*E#*F#
15 ENLLUMENAT PÚBLIC T
16 Rases 1,000 154,850 1,200 185,820 C#*D#*E#*F#
17 Rebliment -1,000 88,000 1,200 -105,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.011,451

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inerts T Superficie (m²) Coeficient Gruix (m) Espojament C#*D#*E#*F#
2 Rajola 228,070 1,000 0,080 1,350 24,632 C#*D#*E#*F#
3 Formigo 14,780 1,000 0,150 1,350 2,993 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de panot 465,020 1,000 0,160 1,350 100,444 C#*D#*E#*F#
5 Escales 29,040 1,000 1,000 1,350 39,204 C#*D#*E#*F#
6 T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m) Esponjament
7 Rigoles 83,600 0,200 0,080 1,350 1,806 C#*D#*E#*F#
8 Vorades 186,710 0,300 0,260 1,350 19,661 C#*D#*E#*F#
9 Guals 60 10,860 0,600 0,260 1,350 2,287 C#*D#*E#*F#

10 Guals 120 4,090 1,200 0,260 1,350 1,723 C#*D#*E#*F#
11 Muret 63,750 0,150 0,150 1,350 1,936 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal INERTS S 194,686 SUMSUBTOTAL(

G1:G11)
13 Barreges bituminoses No Especials T Esponjament
14 Mescla bituminosa 1.347,410 1,000 0,150 1,350 272,851 C#*D#*E#*F#
15 Fresatge 46,000 1,000 0,050 1,350 3,105 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 275,956 SUMSUBTOTAL(

G13:G15)

TOTAL AMIDAMENT 470,642

Obra 01 PRESUPUESTO ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
Capítulo 01  EGR
Título 3 03  DEPOSICIÓ

1 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T m3 Esponjament
2 CAIXA PAVIMENT
3 Caixa de paviment 1,000 632,500 1,200 759,000 C#*D#*E#*F#
4 Replenat -1,000 167,950 1,200 -201,540 C#*D#*E#*F#

EUR
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6 REG T ml
7 Rases 1,000 211,000 0,280 1,200 70,896 C#*D#*E#*F#
8 Terraplenat -1,000 8,440 1,200 -10,128 C#*D#*E#*F#
9 DRENATGE I CLAVEGUERAM T m3

10 Rases 1,000 471,600 1,200 565,920 C#*D#*E#*F#
11 Terraplenat -1,000 235,480 1,200 -282,576 C#*D#*E#*F#
12 TELECOMUNICACIONS T
13 Rases 1,000 64,361 1,200 77,233 C#*D#*E#*F#
14 Rebliment -1,000 39,645 1,200 -47,574 C#*D#*E#*F#
15 ENLLUMENAT PÚBLIC T
16 Rases 1,000 154,850 1,200 185,820 C#*D#*E#*F#
17 Rebliment -1,000 88,000 1,200 -105,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.011,451

2 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inerts T Superficie (m²) Coeficient Gruix (m) Esponjament
2 Rajola 228,070 1,000 0,080 1,350 24,632 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de panot 465,020 1,000 0,160 1,350 100,444 C#*D#*E#*F#
4 Escales 29,040 1,000 1,000 1,350 39,204 C#*D#*E#*F#
5 Formigó 14,780 1,000 0,150 1,350 2,993 C#*D#*E#*F#
6 T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m) Esponjament
7 Rigoles 83,600 0,200 0,080 1,350 1,806 C#*D#*E#*F#
8 Vorades 186,710 0,300 0,260 1,350 19,661 C#*D#*E#*F#
9 Guals 60 10,860 0,600 0,260 1,350 2,287 C#*D#*E#*F#

10 Guals 120 4,090 1,200 0,260 1,350 1,723 C#*D#*E#*F#
11 Muret 63,750 0,150 0,150 1,350 1,936 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,686

3 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mescles T esponjament
2 Mescla bituminosa 1.347,410 1,000 0,150 1,350 272,851 C#*D#*E#*F#
3 Fresatge 46,010 1,000 0,050 1,350 3,106 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,957

4 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatge Ribagorça 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 24/01/20 Pàg.: 1

F2R24200P-1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,35 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

F2R45069P-2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,71 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

F2R64269P-3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F2RA73G0P-4 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

19,10 €

(DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F2RA75A0P-5 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,84 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2RA7LP0P-6 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

F2RA9SB0P-7 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,63 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-1 E31522H3 m3 Formigó per a elements de fonaments (sabates, riostres, enceps...), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot amb els
sistemes adequats, inclús vibrat i curat. Inclou repercusió de les unions dels formigonats en
diferent fases mitjançant juntes tipus ´´Nervometal´´ o equivalent. Inclou repercusió
d'execució per dames la fonamentació dels murs.

90,31 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 81,35600 €
Altres conceptes 8,95400 €

P-2 E31B3000 kg Subministrament i col·locació d'acer B 500 SD amb segell de qualitat CIETSID, en barres
corrugades, per a l'armadura d'elements de fonaments, elaborat a l'obra i manipulat a taller .
Inclou: ancoratges per a rebre placa base del coronament dels murs, part proporcional de
retalls, mermes, armadures de muntatge, auxiliars i elements separadors. C.Amid.:Kg de pes
teòric

1,02 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00505 €
Altres conceptes 1,01495 €

P-3 E7B20001 ml Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb guies incorporades tipus Reroot de
Greenleaf o equivalent per a protecció de les arrels dels arbrres amb el paviment.
Ref.SRER600A

6,43 €

B77A000 ml Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb guies incorporades tipus Reroot de 5,54000 €
Altres conceptes 0,89000 €

P-4 EB120001 u Conjunt de barana de les escales d'acer galvanitzat de 2m format per:
-Passamans de secció dim.40mm a h=90cm i passamans de secció dim.40mm a h=70cm
-3 barrots 81cm d'altura separats una distancia de 75cm aprox. formats per un perfil tubuar
massís de 10x10mm soldats al passamans i la xapa inferior
- Soldadura i regiditzadors necessaris.
Muntat a taller.
Tot galvanitzat en calent, amb un gruix mínim de 80 micres, un cop mecanitzat, amb neteja i
polit dels grumolls del galvanitzat i regularització i igualat del galvanitzat (amb ´´zinga´´ i
pintura galvànica). Col·locat a l'obra segons indicacions de la D.F.

126,68 €

BB12M006 u Conjunt de barana de les escales d'acer galvanitzat de 2m format per: 65,36000 €
Altres conceptes 61,32000 €

P-5 ED3527L4 u Pericó de 1800x75x75 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

401,82 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 1,85940 €

B0111000 m3 Aigua 0,01296 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 33,20000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 22,20240 €

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 36,64193 €
Altres conceptes 307,90331 €

P-6 ED5A1400 m Drenatge amb tub ranurat de PE de D=100 mm. Incloent geotextil i graves. 35,35 €

BD5A2A00 m Tub circular ranurat de paret simple de PE i 100 mm de diàmetre 1,71150 €

B7B111C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 130 a 140 g/ 0,93000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 11,91000 €
Altres conceptes 20,79850 €

P-7 ED7J5E30 u Sifó de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, amb unions
soldades, col·locat al fons de la rasa i reblert amb sauló 30 cm per sobre del tub inclosos
accessoris, carrils i elements de fixació per anar penjat

243,14 €
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BD7JE300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, 10,96250 €

BFYBADB0 u Part proporcional de carril de 41x41mm i elements de muntatge metàl·lics per a suspe 6,93700 €

BFWB1L32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exte 177,07500 €
Altres conceptes 48,16550 €

P-8 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

16,86 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d 10,48000 €
Altres conceptes 6,38000 €

P-9 EN748327 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment

567,56 €

BN748320 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pre 556,02000 €
Altres conceptes 11,54000 €

P-10 EN8125A4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en
pericó de canalització soterrada

33,80 €

BN8125A0 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de 16,49000 €
Altres conceptes 17,31000 €

P-11 EY00I123 u Legalitzacions electrica segons RBT. Incloent taxes i entitats de control. 2.500,00 €
Altres conceptes 2.500,00000 €

P-12 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

2,42 €

Altres conceptes 2,42000 €

P-13 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,78 €

Altres conceptes 3,78000 €

P-14 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

4,10 €

Altres conceptes 4,10000 €

P-15 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-16 F2194AL5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. (zona d'asfalt de connexió
amb xarxa existent)

4,61 €

Altres conceptes 4,61000 €

P-17 F2194JC5 m2 Demolició de paviment de rajola col·locada sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,11 €

Altres conceptes 4,11000 €

P-18 F2194JL5 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

4,84 €

Altres conceptes 4,84000 €

P-19 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,81 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-20 F219UX41 m2 Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb
escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor

4,23 €
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Altres conceptes 4,23000 €

P-21 F219VP20 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament. aquet preu inclou igualment les actuacións de petit anidament i/o baix
rendiment. (zona d'asfalt de connexió amb xarxa existent)

2,64 €

Altres conceptes 2,64000 €

P-22 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,55 €

Altres conceptes 6,55000 €

P-23 F21B2001 m Demolició de proxo de perfils metàl·lics, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 19,48 €
Altres conceptes 19,48000 €

P-24 F21HU800 u Treballs per a connexionat de nova línia de llumeneres a xarxa existent. Incloent obertura
d'armaris, columnes, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, i
en general tot el necessari per la correcta connexió.

160,83 €

Altres conceptes 160,83000 €

P-25 F21P10A3 m3 Enderroc d'escales, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 1m d'alçària, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus
especials, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

10,41 €

Altres conceptes 10,41000 €

P-26 F21PVG11 m Demolicio de gual de vehicles realitzat amb peces de granit de 60 cm d'amplada, realitzat
amb mitjans mecànics i manual. càrrega mecànca i manual sobre camió.

25,35 €

Altres conceptes 25,35000 €

P-27 F21PVG3 m Demolicio de gual de vianants realitzat amb peces de granit de 120 cm d'amplada, realitzat
amb mitjans mecànics i manual. càrrega mecànca i manual sobre camió.

26,97 €

Altres conceptes 26,97000 €

P-28 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,15 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-29 F21QQA02 u Retirada de pilona formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament per al posterior
muntatge.

7,15 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-30 F21QUTFF u Desmuntatge i muntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos base de fromigó,
amb mitjans manuals i mecànics, per al posterior muntatge. A executar per a l'instal·lador de
zona.

85,23 €

Altres conceptes 85,23000 €

P-31 F21QUTFT u Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos base de fromigó i desconexió
de la xarxa elèctrica i enretirada de totes les línies d'alimentació entre el bàcul en qüestió i els
bàculs anterior i posterior de la mateixa línia, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de
runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal, a executar per a
l'instal·lador de zona.

85,23 €

Altres conceptes 85,23000 €

P-32 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

167,25 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos a 7,68900 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillo 36,73060 €
Altres conceptes 122,83040 €

P-33 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,34 €
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Altres conceptes 4,34000 €

P-34 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega
amb les terres deixades a la vora. tapat posterior de la cala amb la terra de la propia
excavació.

39,09 €

Altres conceptes 39,09000 €

P-35 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió

8,35 €

Altres conceptes 8,35000 €

P-36 F222U3J4 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x70 cm. Sense banda de
senyalització.

8,14 €

Altres conceptes 8,14000 €

P-37 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons d'excavació inferior a
0,80 metres i profunditat màxima 3 metres,en terres de qualsevol tipus (no classificades),
amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou la part proporcional
d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.

15,48 €

Altres conceptes 15,48000 €

P-38 F222UR06 m Excavació amb mitjans mecànics de rasa per a instal·lació de xarxa secundària de reg de 15
cm d'amplària per 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació

3,27 €

Altres conceptes 3,27000 €

P-39 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del pm

5,24 €

Altres conceptes 5,24000 €

P-40 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a rasa, amb una compactació del 95% del PM,amb part
proporcional de reperfilat de talussos

3,73 €

Altres conceptes 3,73000 €

P-41 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm 1,35 €
Altres conceptes 1,35000 €

P-42 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
fins a 25cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

22,10 €

Altres conceptes 22,10000 €

P-43 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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

19,04 €

Altres conceptes 19,04000 €

P-44 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sorra sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

30,68 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €
Altres conceptes 11,86600 €

P-45 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,35 €

Altres conceptes 20,35000 €

P-46 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,71 €

Altres conceptes 6,71000 €

P-47 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,52 €
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Altres conceptes 6,52000 €

P-48 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

19,10 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 19,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-49 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,84 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una de 25,84300 €
Altres conceptes -0,00300 €

P-50 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

3,59 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 3,59000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-51 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,63 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos a 25,63000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-52 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

79,14 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 70,18000 €
Altres conceptes 8,96000 €

P-53 F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plastica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

79,13 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 70,18000 €
Altres conceptes 8,95000 €

P-54 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

17,39 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 10,43050 €

B0111000 m3 Aigua 0,07200 €
Altres conceptes 6,88750 €

P-55 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

80,57 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 66,99000 €
Altres conceptes 13,58000 €

P-56 F9365G12 m3 Base de formigó HA-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat. Armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm

86,05 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B5 0,92050 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 66,99000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,08080 €
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Altres conceptes 18,05870 €

P-57 F961L8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

45,33 €

B06NPF2P m3 Form.no estr.rec. HNE-235/P/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt C 7,12019 €

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 21,03150 €
Altres conceptes 17,17831 €

P-58 F965M7D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

23,10 €

B06NPF2P m3 Form.no estr.rec. HNE-235/P/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt C 4,79523 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,07241 €

B96517D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x1 3,04500 €
Altres conceptes 15,18736 €

P-59 F96AUA20 m Xapa d'acer galvanitzat, corbada escocells, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

40,26 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 2,21355 €

B96AUG20 m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs el 30,94000 €
Altres conceptes 7,10645 €

P-60 F96AUA21 m Xapa d'acer galvanitzat, corbada dunes, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

35,64 €

B96AUG20 m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs el 15,47000 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements m 10,84500 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 2,21355 €
Altres conceptes 7,11145 €

P-61 F97433EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

16,38 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 5,86608 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,62956 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 0,24024 €
Altres conceptes 9,64412 €

P-62 F982AG2F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó de 37x60cm, col·locades amb morter
sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

48,18 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,33310 €

B9811G2F m Peça de formigó per a rampa de gual de forma recta, de 37x60 cm. 21,77700 €
Altres conceptes 26,06990 €

P-63 F982MG4F u Capçal de gual de formigó de 37x60cm, amb la cantonada en forma recta , d'1 peça,
col·locada sobre base de formigó estructural HM-20/P/20/I.

63,93 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,73282 €
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 2,58248 €

B981QG4F u Capçal de gual de formigó de 37 x 60 cm, amb la cantonada en forma recta , d'1 peça 40,45000 €
Altres conceptes 20,16470 €

P-64 F983QG6F u Capçal de gual de formigó de 2 peces de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba,
col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural

138,09 €

B06NPF2P m3 Form.no estr.rec. HNE-235/P/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt C 4,85468 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 1,09923 €

B981QG6F u Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , 2 peces 105,25000 €
Altres conceptes 26,88609 €

P-65 F984AG4F u Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó, de 40x60cm, col·locades amb morter
sobre base de formigó estructural HM-20 de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió.

35,15 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,66620 €
Altres conceptes 34,48380 €

P-66 F9A2DREN m3 Paviment de granulat de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

34,81 €

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 30,33600 €
Altres conceptes 4,47400 €

P-67 F9A2SORR m3 Paviment de sorra garbellada 3-5 mm amb estesa i piconatge mecànics del material.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

18,85 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 14,37700 €
Altres conceptes 4,47300 €

P-68 F9B13MOD m2 Peça de botonera de 20x20x4cm per a gual de pas de vianants 28,24 €

B9E1S000 m2 Peça de botonera de 20x20x4cm per a gual de pas de vianants 16,00000 €
Altres conceptes 12,24000 €

P-69 F9B13MOE m2 Paviment indicador direccional de panot gris 20x20x4cm, col·locat amb morter M80 sobre
base de formigó HM-20

31,52 €

B9E1001 m2 Panot gris+indicador direccional 20x20x4cm, per a pas de vianants 12,90000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,32023 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84277 €

B0111000 m3 Aigua 0,00144 €
Altres conceptes 17,45556 €

P-70 F9E1321J m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre formigó
H-20, col·locat
amb morter ciment M10 i beurada de ciment pòrtland

25,31 €

B0111000 m3 Aigua 0,00144 €
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B9E13200 m2 Panot retallat gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,80000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84277 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,32023 €
Altres conceptes 18,34556 €

P-71 F9E1328J m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre formigó
H-20, col·locatamb morter ciment M15, pastat en obra i beurada de ciment pòrtland

31,03 €

B9E123208 m2 Panor ratllat gris 20x20x8, classe 1a, 12,17880 €

B0111000 m3 Aigua 0,00144 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84277 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,32023 €
Altres conceptes 17,68676 €

P-72 F9G3CUG5 m3 Paviment de formigó amb colorant HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats
laterals. RAL a decidir per la DF.

102,21 €

B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàsti 64,93200 €

B08AU010 kg Líquid de cura per a formigó 1,59000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 16,15000 €
Altres conceptes 19,53800 €

P-73 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin S B60/70, de 7cm de
gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

61,73 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 57,42000 €
Altres conceptes 4,31000 €

P-74 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC22 base G B60/70 g, de 7cm de
gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat
granític, estesa i compactada.

59,73 €

B9H11J51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic 55,42000 €
Altres conceptes 4,31000 €

P-75 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, ECR-1, amb
dotació 1 kg/m2

0,41 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència ti 0,26000 €
Altres conceptes 0,15000 €

P-76 F9V3E95B u Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 120x40x15 cm tipus
SUPERSTEP de la casa BREINCO o equivalent. amb banda de senyalització texturada en
tota la seva longitud i color especial a decidir per la D.F, col·locat amb formigó.

65,55 €

B9V4E95A u Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell 42,00000 €
Altres conceptes 23,55000 €

P-77 F9Z1V010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant 1,47 €
Altres conceptes 1,47000 €

P-78 FBB21201 u Placa informativa per a senyals de trànsit amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm d'alumini color cava

43,35 €

BBM1AHA1 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, aca 36,55000 €
Altres conceptes 6,80000 €
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P-79 FBBZA001 u Subministrament i col·locació de suport tubular cilíndric d'alumini de 60mmde diàmetre i
5mm tipus Girod o equivalent , acabat color cava, col·locat a terra clavat amb formigó

96,33 €

BBMZ5610 u Suport tubular cilíndric d'alumini  de 60mmde diàmetre i 5mm tipus Girod o equivalent 70,00000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 7,37850 €
Altres conceptes 18,95150 €

P-80 FD5H81L3 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a
la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix

110,37 €

BD5H81L3 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb 79,80000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,52700 €
Altres conceptes 20,04300 €

P-81 FD5J4F0U u Embornal de fundució, model Delta SF570 de classe resistent C250 de la casa Benito Urban
o equivalent, de dimensions 570x305x570mm, amb tapa abatible.
Connexió amb junta torica per a tub de PVC de Ø200 mm. Revestida amb pintura negre, no
tòxica, no inflamable i no contaminant.
Totalment instal·lat i connexionat.
Marca/model: Benito/Delta SF570 o equivalent.

215,23 €

FD5ZUJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de 88,97560 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 28,71000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,47280 €
Altres conceptes 94,76160 €

P-82 FD7JR315 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, amb unions
soldades, col·locat al fons de la rasa i reblert amb sauló 30 cm per sobre del tub

39,73 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 4,90800 €

BD7JN315 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal, amb unions soldade 25,50000 €
Altres conceptes 9,32200 €

P-83 FD7JU225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre nominal exterior, amb unions
soldades, col·locat al fons de la rasa i reblert amb sauló 30 cm per sobre del tub

62,13 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 6,54400 €

BD7JU220 m Tub de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre nominal, amb unions soldade 43,93140 €
Altres conceptes 11,65460 €

P-84 FD7ZU011 u Partida alçada de connexió al pou existent principal de clavegueram amb demolicions i
reposició de tots els materials.

1.150,00 €

Altres conceptes 1.150,00000 €

P-85 FD7ZU051 u Taponat de clavegueró fora de servei, construït amb fàbrica de maó calat, de 29x14x10 cm,
rejuntat i arrebossat amb morter

35,38 €

Sense descomposició 35,38000 €

P-86 FD7ZU010B u Partida alçada de connexió a la xarxa existent principal de clavegueram amb demolicions i
reposició de tots els materials.

1.850,00 €

Altres conceptes 1.850,00000 €

P-87 FDA1U020 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 1,50m,
sobre solera de 30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del
col·lector 10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20
Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus de 150x150cm i
20cm de gruix de formigó armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8
B500T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Totalment muntant i connectat.

587,13 €
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B0643002 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 1, 510,75000 €
Altres conceptes 76,38000 €

P-88 FDA1U021 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 2,50m,
sobre solera de 30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del
col·lector 10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20
Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus de 150x150cm i
20cm de gruix de formigó armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8
B500T 6x2,20 UNE-EN 10080. Totalment muntant i connectat.

915,82 €

B0643003 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 2, 781,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 51,04000 €
Altres conceptes 83,78000 €

P-89 FDA1U022 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 3,50m,
sobre solera de 30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del
col·lector 10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20
Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus de 150x150cm i
20cm de gruix de formigó armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8
B500T 6x2,20 UNE-EN 10080. Totalment muntant i connectat.

1.073,23 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 51,04000 €

B0643004 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 2 931,00000 €
Altres conceptes 91,19000 €

P-90 FDGZU020 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions elèctriques 2,86 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €
Altres conceptes 2,70000 €

P-91 FDH2UJN3 u Partida alçada a justificar d'inspecció amb càmara tv-vídeo de la xarxa de sanejament. 850,00 €
Sense descomposició 850,00000 €

P-92 FDK256F3 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 38x38x55 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

70,62 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 2,20080 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,24401 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,33420 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,06742 €
Altres conceptes 53,77357 €

P-93 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

103,38 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacio 45,22000 €

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,67711 €
Altres conceptes 51,48289 €

P-94 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.
Marca/model: Ductil Benito/PA6 o equivalent.

99,92 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacio 45,22000 €
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B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 3,21780 €
Altres conceptes 51,48220 €

P-95 FDK2U021 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus D H-II o equivalent per a instal·lacions
de telefonia, incloent tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix.

676,64 €

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 17,84970 €

BDK2U020 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus DF III o equivalent, amb tapes, pe 622,97000 €
Altres conceptes 35,82030 €

P-96 FDK2U022 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus D M o equivalent per a instal·lacions de
telefonia, incloent tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix.

676,64 €

BDK2U021 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus DF III o equivalent, amb tapes, pe 622,97000 €

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 17,84970 €
Altres conceptes 35,82030 €

P-97 FDK2UR10 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de
maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de
20 cm de grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre.

140,38 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 14,00000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,60650 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 36,36600 €

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m 20,19224 €
Altres conceptes 67,21526 €

P-98 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil D-400, de 610x610x75 mm, col·locat
amb morter ciment.
Marca/model: Ductil Fabregas/D-17-D400 o equivalent. Amb inscripció d'enllumenat

109,96 €

BDKZH9C1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, d 89,59000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,19986 €
Altres conceptes 20,17014 €

P-99 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Marca/model: Ductil Benito/RP60 o equivalent. Amb inscripció de reg

96,43 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,16655 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 76,10000 €
Altres conceptes 20,16345 €

P-100 FDKZHL3J u Bastiment i tapa amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers.
Marca/model: Norinco/Solo 7SC de diàmetre 70cm o equivalent amb inscripció de
clavegueram i logo de l'ajuntament

197,37 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,19986 €

BDKZHLJ3 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 177,00000 €
Altres conceptes 20,17014 €

P-101 FDKZU030 u Bastiment i tapa rectaangular de fosa dúctil, per a pericó de reg, recolzada, pas lliure de
1800x750 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter. Amb inscripció
de reg

454,29 €

BDKZU030 u Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metàl·lica estriada, de 2280x780 384,00000 €
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Altres conceptes 70,29000 €

P-102 FDKZV090 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FD Benito D-400 o equivalent, de
410x410x75 mm, col·locat amb morter ciment.
Marca/model: Ductil Fabregas/D-15-D400 o equivalent. Amb inscripció d'enllumenat

66,43 €

BDKZU014 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FDBenito D-400 o equivale 48,30000 €

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de cime 1,54253 €
Altres conceptes 16,58747 €

P-103 FFB25355 m Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, utilitzant accessoris de plàstic
Jimten, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

3,84 €

BFB25300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres 0,28560 €

BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal ext 0,69300 €

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,05000 €
Altres conceptes 2,81140 €

P-104 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic Jimten, i col·locat al fons de la rasa

4,90 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal ext 0,96300 €

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,61200 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,09000 €
Altres conceptes 3,23500 €

P-105 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic Jimten, i col·locat al fons de la rasa

6,13 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,80580 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal ext 1,49400 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,14000 €
Altres conceptes 3,69020 €

P-106 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic tipus Jimten, i col·locat al fons de la rasa

7,83 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,18000 €

BFB28400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 1,48920 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal ext 2,00400 €
Altres conceptes 4,15680 €

P-107 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,15 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,12200 €
Altres conceptes 1,02800 €

P-108 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,08 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,85640 €
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Altres conceptes 1,22360 €

P-109 FG22TK0K u Mandrilat de tubs emès per laboratori homologat. 60,88 €
Altres conceptes 60,88000 €

P-110 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,29 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,06040 €
Altres conceptes 1,22960 €

P-111 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,93 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,70300 €
Altres conceptes 1,22700 €

P-112 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

5,01 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,55980 €
Altres conceptes 1,45020 €

P-113 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

2,01 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 1,32600 €
Altres conceptes 0,68400 €

P-114 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,42 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF 1,60140 €
Altres conceptes 1,81860 €

P-115 FG31H574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

7,46 €

BG31H570 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF 5,19180 €
Altres conceptes 2,26820 €

P-116 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra 3,03 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €
Altres conceptes 1,23000 €

P-117 FG38E356 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2 i muntat en malla de connexio a terra 2,65 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BG380903 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16mm2 0,91000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €
Altres conceptes 1,23000 €

P-118 FG3ZU010 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions elèctriques 2,86 €
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BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €
Altres conceptes 2,70000 €

P-119 FG411L3J u Connexionat de nova línea a aparamenta existent. Incloent resposició de la mateixa en cas
de estar deteriorada.

164,30 €

BG411L3J u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 15 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar 73,50000 €
Altres conceptes 90,80000 €

P-120 FGD2132D u Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm 22,97 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,78000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500x500x3 mm 11,65000 €
Altres conceptes 7,54000 €

P-121 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, incloent els
materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid
interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels
cables, abraçadores,etc..), instal·lada

109,85 €

BG23EB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 45,20000 €

BG212A10 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 10,80000 €

B0A8U010 u Abraçadera d'acer galvanitzat per tub de 100mm de diàmetre. 4,72000 €
Altres conceptes 49,13000 €

P-122 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta reforçades, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó, amb la instal·lació elèctrica interior. Amb protecció antiorins tipus
Rilsan o equivalent. Totalment instal·lada i anivellada. Inclosa l'execucio de la fonamentació,
gruament, anivellament. Totalment subministrada, muntada i en funcionament.
Marca/Model: JOVIR/EUROPEO AM-10/CE o equivalent.

342,27 €

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 23,13850 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, corona 220,44000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €
Altres conceptes 58,84150 €

P-123 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta reforçades, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó, amb la instal·lació elèctrica interior. Amb protecció antiorins tipus
Rilsan o equivalent. Totalment instal·lada i anivellada. Inclosa l'execucio de la fonamentació,
gruament, anivellament. Totalment subministrada, muntada i en funcionament.
Marca/Model: JOVIR/EUROPEO AM-10/CE o equivalent.

383,72 €

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 23,13850 €

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, corona 261,89000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €
Altres conceptes 58,84150 €

P-124 FHQNUB08 u Projector per a exteriors simple, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre
templat, cargols d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica viaria, classe I, IK09, IP65,
44W, 3000k i 4887lm. Driver tipus titanium de Philips o equivalent amb reducció del 30% de
potència a partir de les 23h. Incloent element subjecció columna. Garantia del led i la font
d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 G2 6500WW street, REF.
SSH22965ST740NG+COARIN060G o equivalent.

518,16 €

BHQNUB08 u Projector per a exteriors, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre templ 500,00000 €
Altres conceptes 18,16000 €

P-125 FHQNUB09 u Projector per a exteriors doble, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre
templat, cargols d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica viaria, classe I, IK09, IP65,

562,70 €
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44W, 3000k i 4887lm. Driver tipus titanium de Philips o equivalent amb reducció del 30% de
potència a partir de les 23h. Incloent element subjecció columna. Garantia del led i la font
d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 G2 6500WW street, REF.
SSH22965ST740NG+COARDB120G o equivalent.

BHQNUB09 u Projector per a exteriors, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre templ 540,00000 €
Altres conceptes 22,70000 €

P-126 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent
pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24
cm i color verd, col·locat sobre graves

58,08 €

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24,  i 26 cm d'alçària, per a muntar sobre graves 7,94000 €

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig 13,76000 €
Altres conceptes 36,38000 €

P-127 FJS1UZ02 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250mc, amb
brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de connexió de 45 mm, amb rosca interior tipus
Barcelona de 1 1/2'' i juntes en EPDM,equipada amb vàlvula, inclou accessoris de connexió
articulada format per dos colzes i tub de PE, i la col·locació a nivell i recta amb morter.
Marca/mode: Benito Urban

252,30 €

Sense descomposició 252,30000 €

P-128 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

10,56 €

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de m 4,08000 €
Altres conceptes 6,48000 €

P-129 FJS5UG21 m2 Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal
de 2,4 l/h amb separació entre goters de 0,3 m i entre laterals de 0,4 m. inclou l'excavació de
rases, part proporcional de connexió amb collarins de presa i accessoris

5,64 €

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,00300 €

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal ext 0,16100 €

BJS5U233 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de dia 2,52500 €
Altres conceptes 2,95100 €

P-130 FJS5UGA1 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m,
amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la
protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament superficial

11,38 €

BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50 1,40400 €

BJS5U234 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de dia 2,62600 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exteri 2,77000 €
Altres conceptes 4,58000 €

P-131 FJSAU010 u Programador alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida per 1 estació, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per
Internet, incloent la configuració al sistema de Telegestió existent.
Marca/model: Samcla/SBP010 o equivalent.

459,76 €

BJSAU010 u Programador tipus Samclabox model SBP10 o equivalent, alimentació amb pila de 9V 295,74000 €
Altres conceptes 164,02000 €

P-132 FJSAUE01 u Equip repetidor de dimensions 85x80x95 mm, alimentat mitjançant energia solar fotovoltaica,
amb comunicació amb la resta d'equips del sistema per radiofreqüència.
Incloent instal·lació i configuració amb el sistema de telegestió existent.
Marca/model: Samcla/REP006 o equivalent.

596,56 €

BJSAUE01 u Equip repetidor tipus Samclabox o equivalent, de dimensions 85x80x95 mm, alimentat 362,25000 €
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Altres conceptes 234,31000 €

P-133 FJSB1221 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. Tipus XCZ0100 o equivalent.

63,56 €

BJSB1220 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb sole 41,39000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,03000 €
Altres conceptes 19,14000 €

P-134 FJSB1321 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

102,88 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 3,72000 €

BJSB1320 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb s 73,64000 €
Altres conceptes 25,52000 €

P-135 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 242/336 MM de diàmetre i 25 cm
d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral.
Marca/model: Rainbird/VBA02673+VBA02676 o equivalent.

20,95 €

BJSDC200 u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d' 8,66000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,44640 €
Altres conceptes 11,84360 €

P-136 FN3G2774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

23,64 €

BN3G2770 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a 6,07000 €
Altres conceptes 17,57000 €

P-137 FN3G2874 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 32 (per a tub de 1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

28,40 €

BN3G2870 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a 7,31000 €
Altres conceptes 21,09000 €

P-138 FN3G2974 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

30,40 €

BN3G2970 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a 9,31000 €
Altres conceptes 21,09000 €

P-139 FNER1481 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

92,88 €

BNER1481 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran 82,00000 €
Altres conceptes 10,88000 €

P-140 FNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

113,21 €

BNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filt 95,23000 €
Altres conceptes 17,98000 €

P-141 FQ21BC70 u Paperera circular abatible tipus PA600M de Benito Urban o equivalent de diàmetre 37,50cm i
60 litres de capacitat, de color gris. Estructura de tub d.40mm amb base d'anclatge i pletines

102,67 €
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rectangulars amb dos forats de d.12mm per la seva fixació al terra. Anclatge recomenat:
Mitjançant 4 perns d'expansió M8.

BQ21BC70 u Paperera circular abatible tipus PA600M de Benito Urban o equivalent de diàmetre 37, 89,40000 €
Altres conceptes 13,27000 €

P-142 FQT2A152 u Tendal format per membrana ref.381 de Serge Ferrari o equivalent fixada per 4 punts de
suport de sup.74m2 tensada i 94m2 sense tensar. Teixit de poliéster recobert de PVC per
ambdos cares.
Partida totalment acabada segons indicacions de la D.F. Inclou subministre i instal·lació.

19.610,94 €

BQT20001 u Tendal format per membrana ref.381 de Serge Ferrari o equivalent fixada per 4 punts 19.610,94000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-143 FQT2A153 u Estructura del tendal de tubulars cilindrics d'acer galvanitzat col·locats segons plànol 23.4 de
la documentació gràfica.
- Tubulars de diàmetre 114mm i e=12,5mm. De longituds 527mm, 484mm i 430mm,
col·locats amb un angle de 68º respecte la hortizontal.
- Tubular de diàmetre 139mm i e=12,5mm. De longitud 753mm, col·locat amb un angle de
68º respecre la horitzontal.
- Tubular de diàmetre 60mm i longitud de 200mm col·locats verticalment.
- Tirant de 50mm, col·locat tensant els tubulars verticals amb els inclinats segons
documentació gràfica. De longituds 700mm, 490mm, 450mm i 400mm.
- Acer S275JR
Acabat antioxidant. Partida totalment acabada segons indicacions de la D.F. Inclou
subministrament i instal·lació.

6.799,00 €

BQT20002 u Estructura del tendal de tubulars cilindrics d'acer galvanitzat col·locats segons plànol 2 6.799,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-144 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm
i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa

0,12 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-145 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0,13 €
Altres conceptes 0,13000 €

P-146 FR34URB1 m2 Descompactació, esmena i preparació del sòl existent amb compost de classe I d'origen
vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3, amb una dosi de 100 litres/m2
(gruix 10cm), escampat i incorporat al terreny mitjançant màquina retroexcavadora clavant la
cullera al sòl a una fondària de 60cm i deixant caure el material excavat, barreja de sòl i
compost, des de una altura mínima de 150cm, trencant els terrossos majors de 40cm i
reperfilant posteriorment amb medis manuals. Inclou el subministrament del compost,
subjecte a aprovacio per part de la DF

12,39 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 5,29210 €
Altres conceptes 7,09790 €

P-147 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

44,76 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 36,18615 €
Altres conceptes 8,57385 €

P-148 FR3STRIT m2 Encoixinament amb triturat de poda o forestal, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm

4,26 €

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 2,43000 €
Altres conceptes 1,83000 €

P-149 FR41252B u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

187,55 €
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BR41252B u Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de t 187,55000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-150 FR43943B u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 165,29 €

BR43943B u Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 165,29000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-151 FR43B42B u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

100,00 €

BR43B42B u Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre míni 100,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-152 FR45C63B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de
50 l

153,66 €

BR45C63B u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 153,66000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-153 FR4CJ212 u Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,90 €

BR4CJ212 u Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,90000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-154 FR4H9234 u Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,41 €

BR4H9234 u Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,41000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-155 FR4H9S34 u Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 2,94 €

BR4H9S34 u Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 2,94000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-156 FR4HPEHA u Subministrament de Pennisetum alopecuroides 'Hamelm' en contenidor de 2 l 3,35 €
Sense descomposició 3,35000 €

P-157 FR4JVVBB u Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2,50 €

Sense descomposició 2,50000 €

P-158 FR612367 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

79,50 €

B0111000 m3 Aigua 0,33120 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 21,64903 €
Altres conceptes 57,51977 €

P-159 FR662111 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de
plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

2,14 €

B0111000 m3 Aigua 0,00432 €
Altres conceptes 2,13568 €

P-160 FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

3,65 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00720 €
Altres conceptes 3,64280 €

P-161 FRZ22613 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

18,19 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,84000 €

BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 6,40000 €
Altres conceptes 10,95000 €

P-162 GG113011 M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES D'ARBUSTIVA, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE
MALES HERBES, NETEJA, PODA, RETALLS, RETIRADA DE RESTES, TRACTAMENTS
FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES
TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES
MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPTM.

2,63 €

BSJ02 M3 MATERIAL ENCOIXINAMENT FORMAT PER RESTES TRITURADES DE PODA, NE 0,00900 €

BS12 U MATERIAL DIVERS DE MANTENIMENT PARCS I JARDINS 0,06000 €

BRLB1702 L PRODUCTE FITOSANITARI PEL CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES SEGONS I 0,00649 €
Altres conceptes 2,55451 €

P-163 GG21002 U MANTENIMENT ANUAL D'ARBRAT I PALMÀCIES EN ZONES VERDES, ON S'INCLOU
ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, CONTROL FITOSANITARI,
ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS, MANTENIMENT
D'ASPRATGES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPTM.

28,32 €

BSA03 H EINES I UTENSILIS 0,04600 €

BSA04 U MATERIAL AUXILIAR 0,20000 €
Altres conceptes 28,07400 €

P-164 M21B0003 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre
suport de peu o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una
alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec

11,72 €

Altres conceptes 11,72000 €

P-165 SFFB0064 u Contractació de comptador de reg, totalment connexionat a la xarxa d'abastament d'aigua i
drets d'escomesa per un cabal de 10m3/h.

1.650,00 €

Altres conceptes 1.650,00000 €
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Obra 01 Presupuesto ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Capítulo 01 EGR

Título 3 01 CLASSIFICACIÓ

1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

20,35 348,624 7.094,50

TOTAL Título 3 01.01.01 7.094,50

Obra 01 Presupuesto ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Capítulo 01 EGR

Título 3 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 2)

6,71 1.011,451 6.786,84

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 3)

6,52 470,642 3.068,59

TOTAL Título 3 01.01.02 9.855,43

Obra 01 Presupuesto ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Capítulo 01 EGR

Título 3 03 DEPOSICIÓ

1 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 6)

3,59 1.011,451 3.631,11

2 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002) (P - 4)

19,10 194,686 3.718,50

3 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

25,84 275,957 7.130,73

4 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets
no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 7)

25,63 15,000 384,45

TOTAL Título 3 01.01.03 14.864,79

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/01/20 Pàg.: 1

NIVELL 3: Título 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.01.01  CLASSIFICACIÓ 7.094,50
Título 3 01.01.02  CÀRREGA I TRANSPORT 9.855,43
Título 3 01.01.03  DEPOSICIÓ 14.864,79
Capítulo 01.01  EGR 31.814,72

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.814,72

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  EGR 31.814,72
Obra 01 Presupuesto ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 31.814,72

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31.814,72

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 31.814,72

31.814,72

EUR
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Al present Annex es descriuen i justifiquen totes les mesures preses en la redacció del projecte 
per tal de complir allò establert en el Decret 135/195, de 25 de novembre, “Codi d’Accessibilitat 
de Catalunya”, i en l’Ordre VIV/561/2010, “Document Tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats”. 

 
 
 
 

2. DEFINICIONS 
 
El Codi d’Accessibilitat de Catalunya defineix a l’article 6 els següents tipus d’espais: 

- Espai adaptat: Un espai, instal·lació o servei es considera adaptat si s’ajusta als 
requeriments funcionals i dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i amb 
comoditat per les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació. 

- Espai practicable: Un espai, instal·lació o servei es considera practicable quan, sense 
ajustar-se a tots els requeriments abans esmentats, això no impedeix la utilització de forma 
autònoma per les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació. 

- Espai convertible: Un espai, instal·lació o servei es considera convertible quan, mitjançant 
modificacions d’escassa entitat i baix cost que no afectin a la configuració essencial, pot 
transformar-se, almenys en practicable. 

L’Ordre VIV/561/2010 defineix en el seu art.5 que s’ha d’entendre per itinerari peatonal 
accessible; 

- “Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la 
circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más 
de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser 
accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario 
peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por 
transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.” 

 
 
 
 

3. CARACTERÍSTIQUES DEL ÀMBIT DEL PROJECTE 
 

Aquest projecte desenvolupa la Reurbanització de l’entorn de l’antic cinema Pisa, al terme de 
Cornellà de Llobregat. Es tracta de condicionar l’espai tenint cura del disseny per tal d'oferir un lloc 
de qualitat als veïns i la ciutat. La proposta té com a objectiu unificar i urbanitzar els diferents 
espais al voltant del futur edifici d’habitatges que es construirà. En l’actualitat, uns esglaons al 
Passatge Ribagorça obliguen a considerar aquest itinerari com a no-accessibe. Mitjançant 
l’eliminació parcial d’aquestes escales, es resolt aquest inconvenient. 

 
Els materials de pavimentació i elements de mobiliari escollits hauran de resoldre els diferents 

usos de manera funcional, apostant per la homogeneïtat cromàtica i alhora es vetllarà per la 
racionalitat pressupostària en funció de les prestacions dels diferents elements proposats tant en 
termes de durabilitat com estètics. 
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4. CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT 
 

A continuació s’analitza per part del projecte, el compliment o no de les diferents prescripcions 
indicades. 

 
 
QUADRES COMPARATIUS DE L’ORDRE VIV/561/2010 AMB LA NORMATIVA 
D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA I JUSTIFICATIU DE COMPLIMENT EN EL PROJECTE 

Les voreres tenen un ample superior a 1,8 m i una alçada superior als 2,2 m sense obstacles, el seu 
pendent és inferior al 6% i el pendent transversal màxim és del 2%. 

Aquesta configuració permet considerar tots els recorreguts al llarg de les alineacions dels carrers 
adaptats i accessibles. 

Itinerari de Vianants Practicable: 
- És aquell itinerari, instal·lació o servei, que tots i no 

adaptar-se del tot als requeriment de l’adaptat, 
però permet la utilització de forma autònoma de la 
persona amb mobilitat reduïda. 

Itinerari de Vianants Convertible: 
És aquell itinerari, instal·lació o servei que mitjançant 
modificacions d’escassa entitat es pot transformar en 
practicable. 

	

	 Àrees d’estança: 
- Són les parts de l’àrea d’ús de vianants de 

perímetre obert, (...) en les que les persones hi 
romanen un cert temps. 

- S’ha d’assegurar la seva utilització no 
discriminatòria. 

- S’hi accedirà a través de l’itinerari de 
vianants practicable. 

- Són àrees d’estança els: 
. Parcs i jardins 
. Sectors de joc 
. Platges urbanes 

	

Decret 135/1995 Ordre VIV/561 (Article 11) 

DEFINICIONS DEFINICIONS 

Itinerari de Vianants Adaptat: 
- Amplada mínima de 0,90m lliure obs. 
- Alçada 2,10m lliure obstacles. 
- Pendent longitudinal ≤ 8% 
- Pendent transversal ≤  2% 
- Canvis direcció amplada 1,5m 
- No inclou cap graó aïllat 
- Paviment dur, no lliscant 

Itinerari de Vianants Accessible: 
- Amplada mínima de 1,80m (*) lliure obs. 
- Alçada 2,20m lliure obstacles. 
- Pendent longitudinal ≤  6% 
- Pendent transversal ≤  2% 
- Nivell mínim il·luminació de 20 lux 
- No inclou cap graó aïllat 
- Paviment dur, no lliscant,... 

(*) Excepcionalment es pot reduir a 1,5m en zones 
consolidades. 

Itinerari Mixt Vianants i Vehicles: 
- Amplada mínima de 3,00m lliure 
- Espais gir vehicles radi ≤  6,50m 
- No inclou cap graó aïllat 
- Pendent transversal ≤  2% 
- Paviment dur, no lliscant 
- Elements urbanització i mobiliari adaptat 

Itinerari Mixt Vianants i Vehicles: 
- Si no té amplada suficient per distingir 

itineraris es farà plataforma única 
- Mateix nivell entre calçada i vorera 
- Diferenciació de la zona de vianants 
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Ens els itineraris de vianants accessibles, no hi ha desnivells resolts mitjançant graons. 
 

EU3 BARRERES DE PROTECCIÓ BARRERES DE PROTECCIÓ 

Ordre VIV/561 (Article 30) Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7) 

P
ro

te
cc

ió
 

Existiran barreres de protecció: 
- En escales (7.5.1.) 
- En rampes, quan la diferència de cota > 

20cm. (1.2.5; 7.5.1.) 
Els espais existents sota les escales han de 
protegir-se de manera que evitin possibles 
accidents a les persones amb visió parcial o 
ceguesa (1.2.4). 

Existiran barreres de protecció en els desnivells, 
quan existeixi una diferència de cota > 55cm. 

En els graons del passatge Ribagorça estan previstes les barreres de protecció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tots els paviments de les zones de circulació definits en el projecte són durs, estables i no lliscants.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Totes les reixes i registres compleixen aquestes condicions 

EU2 

 

DESNIVELLS DESNIVELLS 

Ordre VIV/561 (Article 5) Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7) 

C
o

n
d

ic
io

n
s 

No hi haurà cap escala ni graó aïllat.(1.1.1 i 
1.1.2.) 
El desnivell sobtat d’un itinerari adaptat no 
serà superior a 2 cm s'arrodonirà o bé 
s'aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º 
(Annex 7). 
S’admetran petites diferències de nivell  entre 
dos elements del paviment d’un itinerari de 
vianants, sempre que no sigui possible resoldre 
l’acord mitjançant un element continu. 

L’itinerari de vianants accessible no 
presentarà graons aïllats ni ressalts 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 

EU1 PAVIMENTS PAVIMENTS 

	 Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7) Ordre VIV/561 (Article 11) 

C
a

ra
ct

e
rí

st
iq

u
e

s 
i L

o
ca

lit
za

ci
ó

 

El paviment serà dur, no lliscant, sense 
regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces en: 

- L’Itinerari de vianants adaptat 
- L’Itinerari mixt de vianants i vehicles 

adaptat 
- En Espais d’ús públic 

 
En parcs i jardins s’admet paviment de 
terres compactades amb un 90% PM 
(pròctor modificat) 

 
Els paviments transitables cal que siguin 
(7.5.1.3): 

a) No relliscosos: a l'exterior i als serveis 
que disposin d'aigua. 

b) De textura suficientment llisa i uniforme, 
que permeti el trànsit de les cadires de 
rodes. 

c) Compactes. 
d) Ben fixats a l'element de suport. 

 
Els paviments seran no lliscants en: 

- Serveis Higiènics adaptats (punt 1.2.8) 

El paviment serà: dur, estable, antilliscant en 
sec i en mullat, sense peces ni elements solts, 
continus i sense ressalts en: 

- L’Itinerari de vianants adaptat (art.5), 
- Ens les zones de platges urbanes amb 

paviment (art.9 punt 3a). 
 
El paviment podrà ser: de terres piconades amb 
una compactació superior al 90% del pròctor 
modificat en: 

- L’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins (art.7 punt 2), 

- Ens les zones de platges urbanes amb 
paviment (art.9 punt 3a). 

 
Queden prohibides les terres soltes, graves 
o sorra 

 
S’utilitzaran franges de paviment tàctil 
indicador de direcció i d’advertència 
segons els paràmetres de l’article 45. 
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NOTA IMPORTANT: aquesta normativa no 
defineix ni quantifica què és un “paviment 
antilliscant”. 

 
NOTA IMPORTANT: aquesta Ordre no 
defineix ni quantifica què és un “paviment 
antilliscant”, o un “paviment dur”. 

	

EU4 REIXES I REGISTRES REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES 

	 Decret 135/1995 (Annex 1) Ordre VIV/561 (Article 30) 
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Les reixes i els registres es col·loquen 
enrasats amb el paviment circumdant. 

Les obertures de les reixes col·locades en 
itineraris de vianants tenen una dimensió 
que permet la inscripció d’un cercle de 3 cm 
de diàmetre com a màxim. 

La disposició de l’enreixat es fa de manera que 
no hi puguin ensopegar persones que utilitzin 
bastó o cadira de rodes. 

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions 
ubicats en les àrees d’ús de vianants no 
envairan l’itinerari de vianants accessible 
(excepte en plataforma única o properes a la 
línia de façana o parcel·la). 

Es col·locaran enrasades amb el paviment i 
compliran: 
- En àrees d’ús de vianants obertures ≤Ø1cm 
- A la calçada obertura ≤Ø2,5cm 

Quan enreixat format per buits longitudinals en 
zona vianants, s’orientaran en sentit 
transversal a la marxa. 

Escocells coberts amb reixes, o reomplerts 
amb material compactat, enrasat amb 
paviment. 

Queda prohibida la col·locació de reixes en la 
cota inferior d’un gual a menys de 0,50m 
dels límits externs del pas de vianants. 
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EU5 PASSOS VIANANTS PASSOS VIANANTS 

	 Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7) Ordre VIV/561 
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PAS VIANANTS ADAPTAT: (1.2.3.) 
Salva el desnivell entre la calçada i la vorera 

amb un gual adaptat 

PAS VIANANTS : (Art.21/46) 
El pas de vianants tindrà una amplada igual o 

superior als guals de vianants que el limiten, i 
el seu traçat serà preferiblement 
perpendicular. 

Quan el pla inclinat del gual de vianants superi el 
8% de pendent, s’ampliarà el pas de vianants 
en 0,90m pel límit extern del gual. 

Els passos se senyalitzaran al pla de terra amb 
pintura antilliscant i senyalització vertical 
pels vehicles. 

Quan no es pugui salvar el desnivell amb un pla 
inclinat adaptat es podrà optar per elevar el pas 
de vianants en tota la seva superfície. 
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ILLOT INTERMEDI 
L’illot quedarà retallat i rebaixat al nivell de la 

calçada . 
L’amplada de pas serà igual a l’amplada del 

pas de vianants. 
El paviment de l’illot es diferenciarà del 

paviment de la calçada 
 
 
 
 

 
PAS EN 2 TEMPS 
Quan el pas es realitzi en 2 temps l’illot 

tindrà: 
una llargada mínima de 1,5m 
una amplada mínima = amplada pas 

El paviment de l’illot quedarà enrasat amb el de 
la calçada sempre i quan l’illot no superi els 
4,00m de llargada. 

ILLOT INTERMEDI (Art.22/46.) 
L’amplada de pas serà igual a l’amplada del pas 

de vianants. 
L’illot podrà quedar a nivell de les voreres que 

el delimiten quan l’amplada de l’illot permeti 
la creació de 2 guals i un espai entre guals 
de 1,5m mínim. 
- La senyalització serà una franja de paviment 
tàctil direccional de 0,80m de fons 
col·locada en el sentit longitudinal de la marxa, 
entre els 2 guals de vianants 

 
Si l’illot no permet la creació de 2 guals i un 

espai entre guals de 1,5m mínim, s’executarà 
una plataforma situada entre 2 i 4cm per 
sobre de la calçada, resolen el ressalt amb una 
vorada rebaixada amb un pendent no superior 
al 12%. La seva longitud mínima en el sentit 
de la marxa serà de 1,5m. 
- La senyalització serà: 2 franges de paviment 
de botons de 0,40m de fons i d’amplada 
igual a la del pas en el sentit transversal de la 
marxa i unides per una franja de paviment 
tàctil direccional de 0,80m de fons 
col·locada en el sentit longitudinal de la marxa. 

 

 
Els guals que s’executaran compleixen totes les característiques i requeriments decretats. 

 

Els passos de vianants connecten amb les voreres amb guals adaptats. No es contempla la 
creació d’illetes 

EU5 GUALS GUALS 

	 Decret 135/1995 (Annex 1 i Annex 7) Ordre VIV/561 
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GUAL VIANANTS ADAPTAT: (1.2.2.) 
Amplada lliure de pas : 1,20m 
Pendent longitudinal  	≤ 12% 
Pendent transversal  ≤ 2% 
Vorera del gual enrasada amb la calçada 
Els cantells s’arrodoneixen o aixamfranen 

a 45º 

GUAL VIANANTS : (art.20) 
Amplada lliure de pas : 1,80m 
Pendent longitudinal  ≤ 10% si L=2m 

≤  8% si L=2,5m 
Pendent transversal  ≤ 2% 

 
Vorera del gual enrasada amb la calçada Els cantells 

s’arrodoneixen 
El pla inclinat té una superfície llisa i antilliscant, en 

sec i en mullat. 
El gual no pot envair l’espai de l’itinerari de vianants 

accessible. 
Es protegiran els desnivells creats pel pla longitudinal 

inclinat amb elements puntuals. 
Els guals formats per 3 plans inclinats tindran el 

mateix pendent. 
Quan s’opti per un gual de vorera deprimida el 

pendent màxim del pla inclinat serà del 8%, i 
ocuparà tota l’amplada de la vorera. 

En espais urbans consolidats, quan el gual de 
vianants hagi d’envair l’itinerari accessible, es podrà 
ocupar la calçada sense sobrepassar el límit de la 
zona d’aparcament, sempre i quan no condicioni la 
seguretat de circulació. 
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Se senyalitza amb paviment de textura 
diferenciada. 

Se senyalitza amb paviment de textura 
diferenciada: 

- per indicar punt d’encreuament es col·locarà sobre 
el gual una franja de 60 cm de fons de paviment 
tàctil indicador de botons al llarg del límit entre el 
gual i la calçada.(art.45/46) 

- si el gual està al nivell de la calçada, per indicar el 
punt d’encreuament es col·locarà sobre el gual una 
franja de 60 cm de fons de paviment tàctil 
indicador de botons a tot el llarg de la zona 
reservada per vianants.(art.45/46) 

V
e

h
ic

le
s GUAL DE VEHICLES: (1.2.2.) 

L’itinerari de vianants que travessin no ha 
de quedar afectat per un pendent 
longitudinal superior al 12%, ni per un 
pendent transversal superior al 2%. 

GUAL DE VEHICLES: (Art. 13/37/42) 
No podran envair l’itinerari de vianants accessible, 

ni alterar els seus pendents. 
No podran coincidir en cap cas amb els guals de 

vianants. 
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EU11 VEGETACIÓ VEGETACIÓ 

	 Decret 135/1995 Ordre VIV/561 (Article 18) 

	  
El Codi d’accessibilitat no especifica res al 
respecte d’aquests elements. 

La vegetació no envairà l’espai de l’itinerari de 
vianants accessible. 

El manteniment i poda periòdica serà 
obligatòria per eliminar els possibles 
obstacles. 

Per les dimensions d’amplada dels recorreguts no es previsible que el creixement de la vegetació 
prevista envaeixi l’espai de l’itinerari accessible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No es modifiquen les condicions dels elements de semaforització existents.  

	 SEMÀFORS (annex 1, 1.3.2.) 
Quan s’instal·lin semàfors acústics, aquests 
han d’emetre un senyal sonor indicador del 
temps de pas per a vianants, a petició de 
l’usuari mitjançant un comandament. 

.SEMÀFORS (Art.23.) 
Semàfors amb polsadors: disposaran de 
senyal acústica d’encreuament amb les 
següents característiques: 
- Alçada polsador: 0,90-1,20m 
- Distància polsador al límit extern del pas de 

vianants< 1,50m 
- Diàmetre ≥4cm 
- Emetrà to o missatge de veu de confirmació 

d’ús 
- Senyalització amb icona i informació textual; i 

fletxa en sobrerelleu sobre el polsador o al 
costa d’ell, de longitud ≥4cm. 

Els passos de vianants que es regulin per 
semàfor, disposaran de dispositius sonors 
regulats segons intensitat de soroll ambiental 
almenys en: 

- Carrers 1 o 2 sentits circulació que 
admeten la incorporació de vehicles i 
estiguin regulats per llums en ataronjat 
intermitent en tot o part del cicle del pas de 
vianants. 
- Carrers on el semàfor té un element amb 
un senyal lluminós que permet el gir de 
vehicles d’un carril quan la circulació dels 
altres carrils està aturada. 
- Carrers de doble sentit de circulació amb 
semàfors de cicle diferit en els carrils 
d’incorporació i sortida de vehicles, 
independentment de si disposen d’illot central. 

Els senyals permetran la localització del pas de 
vianants i indicaran el moment i duració de la 
fase d’encreuament. S’inclourà un senyal 
sonor diferenciat per avisar de la fi del cicle de 
pas amb antelació suficient. 

La fase d’intermitència dels semàfors tindrà una 
duració suficient per permetre finalitzar 
l’encreuament d’una persona situada al mig de 
la calçada en el moment del seu inici. En tot cas, 
el semàfor podrà disposar de pantalla 
senyalitzadora dels segons restants. 

Els cicles de pas s’establiran des d’una 
suposada velocitat de pas de vianants de 
50cm/seg 

	

MU MOBILIARI URBÀ MOBILIARI URBÀ 

	 Decret 135/1995 (Annex 1.3.) Ordre VIV/561 

	 CONDICIONS GENERALS (A1.3.1.) 
En cada espai públic adaptat, com a mínim un 

element del mobiliari urbà per a cada us 
diferenciat ha de ser adaptat. 

 
La seva ubicació permetrà un pas lliure 

d’obstacles de 0,90m d’amplada per 
2,10m alçada. 

Els element sortints i/o volants superiors a 15 
cm tenen un element fix perimetral entre 0- 
0,15cm per a que pugin ser detectats per 
invidents. O bé es situïn a una alçada 
superior a 2,10m 

Els elements que hagin de ser accessibles 
manualment estaran situats a una alçada 
entre 1,00-1,40m. 

CONDICIONS GENERALS (art.25) 
Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es 

dissenyaran i ubicaran per tal que puguin ser 
utilitzats de forma autònoma i segura per totes 
les persones. 

La seva ubicació no envairà l’itinerari de 
vianants accessible. 

Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 
2,20m. 

Es col·locaran preferiblement a un mínim de 
0,40m respecte la vorada. 

Els elements no tindran sortints de més de 10cm. 
I es detectaran a una alçada mínima de 15cm 

Tot element transparent estarà senyalitzat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MU1 

BANC (art. 16) (7.2.4.2) 
En cada espai públic adaptat, com a mínim un 
element del mobiliari urbà per a cada us 
diferenciat ha de ser adaptat. 
L’alçària del seient serà � 45 cm. 

 
 
Disposar de barres de suport a l’abast, 
sempre que el seient sigui a menys de 60 cm 
d’alçària. 

 
Disposar d’espai suficient per acostar-hi la 
cadira i situar-la en la posició adequada. 

BANC (art.26) 
Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot 
cas 1unitat banc accessible/5 unitats o fracció 

 
Seient: alçada entre 0,40-0,45m 

amplada entre 0,40-0,45m 
Respatller de 0,40m Braços 
en ambdós costats 
Davant del banc en tota la seva llargada hi 
haurà una franja de 60cm lliure que no 
envaeixi l’itinerari accessible. 

Com a mínim a un costat del banc es podrà 
inscriure un cercle de Ø1,5m lliure que no 
envaeixi l’itinerari accessible. 
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MU2 

FONT 
Els polsadors s’han de situar entre 1,00 i 1,40 

m d’alçada. (1.3.2) 
Escollir un disseny que permeti l’accionament 

de l’aparell mitjançant mecanismes per 
simple pressió o amb el moviment del braç. 
(7.5.2) 

FONT (art.27) 
Disposar d’1 Aixeta situada a una alçada 
d’entre 0,80-0,90m. 

El mecanisme serà de fàcil accionament. 
Espai d’apropament que permeti la inscripció 
d’un cercle de Ø1,50m, lliure d’obstacles. 
Evitar l’acumulació d’aigües. 
Reixes segons art.12 

 
 
 
 
 

MU3 

PAPERERES I CONTENIDORS (7.4.1) 
En relació a l’abast manual sobre un pla 

vertical, l’alçària de màxim confort és 
entre 80 i 100 cm. 

L’alçària màxima per poder manipular 
objectes és de 140 cm 

L’alçària mínima per poder manipular 
objectes és de 40 cm 

PAPERERES I CONTENIDORS (art.28) 
En Papereres i contenidors soterrats: 
- Alçada de la boca entre 0,70-0,90m 
- Sense ressalts amb el paviment 
circumdant 

En Papereres i contenidors no soterrats: 
- Alçada part inferior de la boca � 1,40m 
- Alçada elements manipulables < 0,90m 

 
 
 

MU4 

FITONS (A1.3.2.) 
- Alçada fitons: 0,80m 
- Han de deixar una amplada lliure de pas de 

0,90m 

FITONS (art.29) 
- Alçada fitons: 0,75-0,90m 
- Amplada fitons: � Ø 10m, disseny arrodonit, 
color contrastat, col·locats alineats i sense 
envair l’itinerari accessible. 

Tot el mobiliari descrit en el projecte compleix les condicions d’accessibilitat. 
 
 
 

MU MOBILIARI URBÀ ADAPTAT MOBILIARI URBÀ 

	 Decret 135/1995 (Annex 1.3.) Ordre VIV/561 

 
 
 
 
 
 

MU6 

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ (A1.3.2.) 

Els suport verticals tindran caires 
arrodonits. 

Si no hi ha vorera o aquesta té una amplada 
inferior a 1,5m, els senyals i altres 
elements es podran col·locar en façana 
sempre i quan quedin a una alçada lliure � 
2,10m. 

En parcs i jardins se situen en àrees 
enjardinades o similars 

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ (art.31) 

S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de 
suports possibles. 

Quan l’ample de pas lliure no permeti la 
col·locació de senyals i altres elements, 
aquests es podran col·locar en façana sempre 
i quan quedin a una alçada lliure � 2,20m. 

En tots els casos les voreres son superiors als 1,5m i per tant compleix les condicions d’accessibilitat. 
 
 
 
 
 

 

 

AE 

SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ 
SENSORIAL 

SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ 
SENSORIAL 

Decret 135/1995 Ordre VIV/561 

 
 
 
 
 
 
 
 

AE1 

Han de senyalar-se amb el SIA (art. 17): 
- Els itineraris de vianants adaptats quan n’hi 

hagi d’alternatius no adaptats. 
- Els itineraris mixtos de vianants i 

vehicles adaptats quan n’hi hagi 
d’alternatius no adaptats. 

- Les places d’aparcament adaptades. 
- Els serveis higiènics adaptats. 
- Els elements de mobiliari adaptats que, pel 

seu ús o destinació, necessitin 
senyalització. 

- Les parades de transport públic 
adaptat. 

SENYALITZACIÓ TÀCTIL (Art. 44/45) 

Definició i ús de paviments tàctils; 
- Paviment tàctil indicador advertiment→ 
paviment de botons. 

- Paviment tàctil indicador direccional→ 
paviment estriat. 

Disseny i ús dels rètols en braille i alt relleu 
(Art.44 punt 2) 

Disseny i ús dels plànols, mapes i maquetes 
tàctils (Art.44 punt 3). 

 
 
 
 
 
 
 

AE2 

SENYALITZACIÓ VISUAL (Art. 17, annex6) 

Definició característiques de disseny i aplicació 
dels rètols i cartells informatius. 
→ símbol accessibilitat (A4.3) 

Se senyalitzaran: els itineraris de vianants 
adaptats i els mixtes de vianants i vehicles, 
si n’hi ha de no adaptats. 
Places aparcament reservades, serveis 
higiènics públics, parades transport públic i 
els elements de mobiliari urbà que pel seu 
ús o destinació necessitin senyalització. 

SENYALITZACIÓ VISUAL (Art. 41/42/43) 

Definició característiques de disseny i aplicació 
dels rètols i cartells informatius. 
→ símbol accessibilitat 

Se senyalitzaran: els itineraris de vianants 
accessibles si n’hi ha de no accessibles, 
places d’aparcament reservades, serveis 
higiènics públics, parades transport públic. 

Definició de les característiques per una 
il·luminació adequada. 

Senyalització de superfícies vidriades amb 
franges horitzontals de color contrastat 
(h=0,85-1,10m i h=1,50-1,70m; a=5-10cm) 

 
 
 

AE3 

SENYALITZACIÓ SONORA 

Quan s’instal·lin semàfors acústics, aquests  han 
d’emetre un senyal sonor indicador del temps 
de pas per a vianants, a petició de l’usuari 
mitjançant un comandament. (1.3.2) 

SENYALITZACIÓ SONORA (Art. 42) 

Les sortides d’emergència comptaran amb 
sistemes de senyalització acústica. 

Semàfors amb polsadors: disposaran de 
senyal acústica d’encreuament amb les 
característiques descrites a l’art.23 

 
 
 
 
 

AE4 

 
(Només fa comentaris i recomanacions al 
respecte) 

COMUNICACIÓ INTERACTIVA(Art. 47) 

Normes per elements com caixers automàtics, 
màquines expenedores, elements de 
comunicació informatitzats,... 

Ubicació: fàcilment manipulable. 
Informació accessible: alt relleu, braille, 

informació sonora, conversió de veu. 
Si disposen de pantalla s’instal·larà 

lleugerament inclinada (15º-30º), i a una 
alçada entre 1,00-1,40m de terra. 
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5. CONCLUSIONS 
 
De l’anàlisi realitzat al present projecte sobre el compliment de les prescripcions indicades es pot 
concloure que l’àmbit del projecte conformarà: 

- un espai adaptat segons el Decret 135/195, 

- un espai accessible segons l’Ordre VIV/561/2010. 
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annex 14 Pla d’obra 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 REURBANITZACIO ENTORN ANTIC CINEMA PISA 132 días mié 01/05/19 jue 31/10/19

2 FASE I 76 días mié 01/05/19 mié 14/08/19
3 IMPLANTACIÓ D'OBRA I REPLANTEIG 1 día mié 01/05/19 mié 01/05/19

4 DESMUNTATGES 3 días mié 01/05/19 vie 03/05/19

5 ENDERROCS 8 días lun 06/05/19 mié 15/05/19 4
6 Demolició parcial de voreres 7 días lun 06/05/19 mar 14/05/19

7 Demolicio escales 1 día mié 15/05/19 mié 15/05/19 6

8 MOVIMENT DE TERRES 10 días jue 16/05/19 mié 29/05/19 5
9 Excavació per la base i sub-base 10 días jue 16/05/19 mié 29/05/19

10 Excavació jardineres 3 días jue 16/05/19 lun 20/05/19

11 RASES 22 días lun 27/05/19 mar 25/06/19
12 CLAVEGUERAM 12 días lun 27/05/19 mar 11/06/19 8FC-3 días
13 Inspecció amb càmara de xarxa 1 día lun 27/05/19 lun 27/05/19

14 Exacavació rases nous trams de col.lector 5 días lun 27/05/19 vie 31/05/19

15 Col·locació dels nous trams de col.lector 4 días vie 31/05/19 mié 05/06/19 14FC-1 día

16 Rebliment de rases 4 días jue 06/06/19 mar 11/06/19 15

17 Reixes interceptores 2 días jue 06/06/19 vie 07/06/19 15

18 ENLLUMENAT 6 días mié 12/06/19 mié 19/06/19 12
19 Canalització d'enllumenat 3 días mié 12/06/19 vie 14/06/19

20 Muntatge de columnes i lluminaries 3 días lun 17/06/19 mié 19/06/19 19

21 JARDINERIA I REG 10 días mié 12/06/19 mar 25/06/19 12
22 Canalització de reg 4 días mié 12/06/19 lun 17/06/19

23 Plantació d'arbres 6 días mar 18/06/19 mar 25/06/19 22

24 Plantació arbustives 4 días mar 18/06/19 vie 21/06/19 22

25 FERMS 24 días vie 21/06/19 mié 24/07/19 18;11FC-3 días
26 Preparació de la superfície del terreny 6 días vie 21/06/19 vie 28/06/19

27 Subbase de Tot-U 6 días lun 01/07/19 lun 08/07/19 26

28 Base de formigó 12 días mar 09/07/19 mié 24/07/19 27

29 ENCINTATS 6 días lun 22/07/19 lun 29/07/19 25FC-3 días
30 Col.locació escocells de xapa 4 días lun 22/07/19 jue 25/07/19

31 Col·locacio vorada carrer de Ribagorça 2 días vie 26/07/19 lun 29/07/19 30

32 Col·locacio vorada carrer Mossen Andreu 2 días vie 26/07/19 lun 29/07/19 30

33 PAVIMENTACIÓ 12 días mar 30/07/19 mié 14/08/19 29
34 Pavimentació panot 12 días mar 30/07/19 mié 14/08/19

35 FASE II 52 días jue 15/08/19 vie 25/10/19 2
36 IMPLANTACIÓ D'OBRA I REPLANTEIG 1 día jue 15/08/19 jue 15/08/19 2

37 DESMUNTATGES 2 días jue 15/08/19 vie 16/08/19 2

38 ENDERROCS 5 días lun 19/08/19 vie 23/08/19 37
39 Demolició parcial de voreres 5 días lun 19/08/19 vie 23/08/19 37

40 MOVIMENT DE TERRES 6 días lun 26/08/19 lun 02/09/19 38
41 Excavació per la base i sub-base 6 días lun 26/08/19 lun 02/09/19 38

42 RASES 5 días mar 03/09/19 lun 09/09/19 40
43 ENLLUMENAT 5 días mar 03/09/19 lun 09/09/19 40
44 Canalització d'enllumenat 3 días mar 03/09/19 jue 05/09/19

45 Muntatge de columnes i lluminaries 2 días vie 06/09/19 lun 09/09/19 44

46 FERMS 14 días mar 10/09/19 vie 27/09/19 42
47 Preparació de la superfície del terreny 4 días mar 10/09/19 vie 13/09/19

48 Subbase de Tot-U 4 días lun 16/09/19 jue 19/09/19 47

49 Base de formigó 6 días vie 20/09/19 vie 27/09/19 48

50 ENCINTATS 10 días lun 30/09/19 vie 11/10/19 46
51 Col·locació de rigola limit asfalt 5 días lun 30/09/19 vie 04/10/19 46
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

52 Col.locació guals de vehicles i vianants 3 días lun 07/10/19 mié 09/10/19 46;51

53 Col.locació de vorada 5 días lun 07/10/19 vie 11/10/19 51

54 PAVIMENTACIÓ 5 días lun 14/10/19 vie 18/10/19 50
55 Pavimentació panot 5 días lun 14/10/19 vie 18/10/19

56 MOBILIARI URBA 1 día lun 21/10/19 lun 21/10/19 54
57 Papereres 1 día lun 21/10/19 lun 21/10/19

58 SENYALITZACIÓ 5 días lun 21/10/19 vie 25/10/19 54
59 Senyalització 5 días lun 21/10/19 vie 25/10/19

60

61 SEGURETAT I SALUT 127 días jue 02/05/19 vie 25/10/19 3

62 CONTROL DE QUALITAT 127 días jue 02/05/19 vie 25/10/19 3
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REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/20 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A010S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 81,63000 €

A01101 h Encarregat 22,22000 €

A0121000 h Oficial 1a 26,63000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 26,63000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 26,63000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,13000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 27,05000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 27,52000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 25,52000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 24,10000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 29,50000 €

A012P002 h Oficial 1a podador 20,27000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 29,89000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,10000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 17,87000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,74000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,65000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 21,40000 €

A013P002 h Auxiliar jardiner 19,65000 €

A0140000 h Manobre 20,05000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,20000 €

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/20 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,16000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,58000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,18000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 96,52000 €

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 97,13000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 48,15000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 51,26000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 59,42000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,02000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,80000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C1342260 h Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i fins a 60 cm de fondària 14,39000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 34,34000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1503000 h Camió grua 39,11000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 51,98000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,62000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C150U0Z0 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES 14,00000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,03000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,09000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 4,92000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,02000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,73000 €

CRVFO H VEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA, PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES,
MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE RESTES

8,15000 €

CR118836 h Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW (6 CV) de potència, amb una amplària de
treball de 0,6 a 1 m

19,54000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 52,86000 €

CRA03 H CAMIÓ VOLQUET 12 T 23,73000 €

CRA07 H CAMIÓ CISTELLA DE FINS A 15 M D'ALÇADA 19,70000 €



REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/20 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CRA08 H TRITURADORA 10,24000 €

CRA10 H MOTOSERRA AMB MOTOR DE GASOLINA 3,71000 €

CRE23000 h Motoserra 3,58000 €

CRJAR05 H EQUIP PULVERITZADOR PER A TRACTAMENT FITOSANITARI O HERBICIDA AMB DIPÒSIT
DE 100/200 L, MOTOR A GASOLINA I MUNTAT SOBRE CARRETÓ

7,67000 €

CRJAR11 H RETALLA TANQUES AMB MOTOR DE GASOLINA 3,60000 €

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/20 Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,44000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 13,07000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 20,05000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 19,85000 €

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 18,96000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 9,07000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,26000 €

B0643002 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 1,50m, sobre
solera de 30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector 10cm
en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20
UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó
armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080,
amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons
UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers.

510,75000 €

B0643003 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 2,50m, sobre
solera de 30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector 10cm
en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20
UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó
armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080,
amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons
UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers.

781,00000 €

B0643004 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 2m, sobre
solera de 30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector 10cm
en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20
UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó
armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080,
amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons
UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers.

931,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,80000 €

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

66,11000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

73,96000 €

B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 61,84000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

49,19000 €

B06NPF2P m3 Form.no estr.rec. HNE-235/P/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt CE 66,05000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

33,31000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,48000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,23000 €

B08AU010 kg Líquid de cura per a formigó 3,18000 €



REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/20 Pàg.: 5

MATERIALS

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,01000 €

B0A8U010 u Abraçadera d'acer galvanitzat per tub de 100mm de diàmetre. 0,59000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,51000 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,63000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,06000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

19,10000 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

60,10000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

3,59000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

51,26000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,42000 €

B77A000 ml Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb guies incorporades tipus Reroot de Greenleaf o
equivalent per a protecció de les arrels dels arbrres amb el paviment. Ref.SRER600A

5,54000 €

B7B111C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 130 a 140 g/m2 0,93000 €

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 20,03000 €

B96517D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

2,90000 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

21,69000 €

B96AUG20 m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

30,94000 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,76000 €

B9811G2F m Peça de formigó per a rampa de gual de forma recta, de 37x60 cm. 21,35000 €

B9811G4F ud Peça per a rampa de gual de forma recta, de 37x60cm i de formigó 19,75000 €

B981QG4F u Capçal de gual de formigó de 37 x 60 cm, amb la cantonada en forma recta , d'1 peça 40,45000 €

B981QG6F u Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , 2 peces 105,25000 €

B9E1001 m2 Panot gris+indicador direccional 20x20x4cm, per a pas de vianants 12,90000 €

B9E13200 m2 Panot retallat gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,80000 €

B9E1S000 m2 Peça de botonera de 20x20x4cm per a gual de pas de vianants 16,00000 €

B9E123208 m2 Panor ratllat gris 20x20x8, classe 1a, 10,62000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

57,42000 €

B9H11J51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

55,42000 €

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/20 Pàg.: 6

MATERIALS

B9V4E95A u Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis,
de color especial

42,00000 €

BB12M006 u Conjunt de barana de les escales d'acer galvanitzat de 2m format per:
-Passamans de secció dim.40mm a h=90cm i passamans de secció dim.40mm a h=70cm
-3 barrots 81cm d'altura separats una distancia de 75cm aprox. formats per un perfil tubuar massís
de 10x10mm soldats al passamans i la xapa inferior
- Soldadura i regiditzadors necessaris.
Muntat a taller.
Tot galvanitzat en calent, amb un gruix mínim de 80 micres, un cop mecanitzat, amb neteja i polit
dels grumolls del galvanitzat i regularització i igualat del galvanitzat (amb ´´zinga´´ i pintura
galvànica). Col·locat a l'obra segons indicacions de la D.F.

70,03000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €

BBM1AHA1 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
pintura no reflectora

36,55000 €

BBMZ5610 u Suport tubular cilíndric d'alumini de 60mmde diàmetre i 5mm tipus Girod o equivalent , acabat
color cava, col·locat a terra clavat amb formigó

70,00000 €

BD5A2A00 m Tub circular ranurat de paret simple de PE i 100 mm de diàmetre 1,63000 €

BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50 0,54000 €

BD5H81L3 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral,
amb reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols

76,00000 €

BD5ZJJJR u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x250
mm, classe C-250

70,85000 €

BD7JE300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

8,77000 €

BD7JN315 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal, amb unions soldades 25,00000 €

BD7JU220 m Tub de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre nominal, amb unions soldades 43,07000 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

45,22000 €

BDK2U020 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus DF III o equivalent, amb tapes, per a
instal·lacions de telefonia

622,97000 €

BDK2U021 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus DF III o equivalent, amb tapes, per a
instal·lacions de telefonia

622,97000 €

BDKZH9C1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, de 600x600
mm i classe c250 segons norma une-en 124. amb clau i enclavament.

89,59000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, tapa model RP60.

76,10000 €

BDKZHLJ3 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

177,00000 €

BDKZU014 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FDBenito D-400 o equivalent, de
410x410x75 mm

48,30000 €

BDKZU030 u Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metàl·lica estriada, de 2280x780 mm, amb
una capa d'emprimacio antioxidant, completament treballat a taller i preparat per a la seva fixació a
la paret  del pericó amb potes d'ancoratge

384,00000 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D 10,48000 €

BFB25300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,28000 €

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,60000 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,79000 €

BFB28400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,46000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,77000 €
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BFWB1L32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

118,05000 €

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,61000 €

BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,31000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,21000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,98000 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

6,68000 €

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,03000 €

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,05000 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,09000 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,14000 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,18000 €

BFYBADB0 u Part proporcional de carril de 41x41mm i elements de muntatge metàl·lics per a suspensió de
clavegueró de polietilè alta densitat de 200 mm de diàmetre nominal exterior, per sistema
d'evacuació sifònica

9,91000 €

BG212A10 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

2,16000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,82000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,65000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,49000 €

BG23EB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

5,65000 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,30000 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,57000 €

BG31H570 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

5,09000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BG380903 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16mm2 0,91000 €
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BG411L3J u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 15 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

24,50000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500x500x3 mm 11,65000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,78000 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

220,44000 €

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

261,89000 €

BHQNUB08 u Projector per a exteriors, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre templat, cargols
d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica viaria, classe I, IK09, IP65, 48,9W, 3000k i 4592lm.
Amb Driver programable per a mitja nit virtual, col·locada al suport. Incloent element subjecció
columna. Garantia del led i la font d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 LED STREET 4000WW, REF. S7541223+9607353 o equivalent.

500,00000 €

BHQNUB09 u Projector per a exteriors, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre templat, cargols
d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica viaria, classe I, IK09, IP65, 48,9W, 3000k i 4592lm.
Amb Driver programable per a mitja nit virtual, col·locada al suport. Incloent element subjecció
columna. Garantia del led i la font d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 LED STREET 4000WW, REF. S7541223+9607353 o equivalent.

540,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre

4,08000 €

BJS5U233 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior,
amb gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separació entre
gotejadors de 30 cm

1,01000 €

BJS5U234 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior,
amb gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separació entre
gotejadors de 30 cm

1,01000 €

BJSAU010 u Programador tipus Samclabox model SBP10 o equivalent, alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida
per 1 estació, comunicació mitjançant radiofreqüència, activació manual amb imant,
electrònicament amb consola i remota per Internet

295,74000 €

BJSAUE01 u Equip repetidor tipus Samclabox o equivalent, de dimensions 85x80x95 mm, alimentat mitjançant
energia solar fotovoltaica, amb comunicació amb la resta d'equips del sistema per radiofreqüència

362,25000 €

BJSB1220 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal

41,39000 €

BJSB1320 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal

73,64000 €

BJSDC200 u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb
tapa amb cargol per tancar

8,66000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,03000 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 3,72000 €

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24, i 26 cm d'alçària, per a muntar sobre graves amb
tancament de seguretat

7,94000 €

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig 13,76000 €

BN3G2770 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta

6,07000 €

BN3G2870 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, DN 32 (per a tub de 1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta

7,31000 €
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BN3G2970 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta

9,31000 €

BN748320 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima
i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt

556,02000 €

BN8125A0 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

16,49000 €

BNER1481 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles
de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

82,00000 €

BNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

95,23000 €

BQ21BC70 u Paperera circular abatible tipus PA600M de Benito Urban o equivalent de diàmetre 37,50cm i 60
litres de capacitat, de color gris. Estructura de tub d.40mm amb base d'anclatge i pletines
rectangulars amb dos forats de d.12mm per la seva fixació al terra. Anclatge recomenat: Mitjançant
4 perns d'expansió M8.

89,40000 €

BQT20001 u Tendal format per membrana ref.381 de Serge Ferrari o equivalent fixada per 4 punts de suport de
sup.74m2 tensada i 94m2 sense tensar. Teixit de poliéster recobert de PVC per ambdos cares.
Partida totalment acabada segons indicacions de la D.F. Inclou subministre i col·locació.

19.610,94000 €

BQT20002 u Estructura del tendal de tubulars cilindrics d'acer galvanitzat col·locats segons plànol 23.4 de la
documentació gràfica.
- Tubulars de diàmetre 114mm i e=12,5mm. De longituds 527mm, 484mm i 430mm, col·locats
amb un angle de 68º respecte la hortizontal.
- Tubular de diàmetre 139mm i e=12,5mm. De longitud 753mm, col·locat amb un angle de 68º
respecre la horitzontal.
- Tubular de diàmetre 60mm i longitud de 200mm col·locats verticalment.
- Tirant de 50mm, col·locat tensant els tubulars verticals amb els inclinats segons documentació
gràfica. De longituds 700mm, 490mm, 450mm i 400mm.
- Acer S275JR
Acabat antioxidant. Partida totalment acabada segons indicacions de la D.F. Inclou
subministrament i instal·lació.

6.799,00000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 48,11000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m,
segons ntj 07a, subministrada a granel

31,33000 €

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 27,00000 €

BR41252B u Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

187,55000 €

BR43943B u Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 165,29000 €

BR43B42B u Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

100,00000 €

BR45C63B u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 153,66000 €

BR4CJ212 u Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,90000 €

BR4H9234 u Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,41000 €

BR4H9S34 u Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 2,94000 €

BRLB1702 L PRODUCTE FITOSANITARI PEL CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES SEGONS
INDICACIONS DE LA D.F.

6,49000 €

BRZ51100 u Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de perímetre fins a 22 cm, format per tres ancoratges
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

35,55000 €

BS12 U MATERIAL DIVERS DE MANTENIMENT PARCS I JARDINS 0,60000 €

BSA03 H EINES I UTENSILIS 4,60000 €

BSA04 U MATERIAL AUXILIAR 2,00000 €

BSJ02 M3 MATERIAL ENCOIXINAMENT FORMAT PER RESTES TRITURADES DE PODA, NETES I
SELECCIONADES

0,90000 €
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D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 73,94000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,20000 = 20,20000

Subtotal: 20,20000 20,20000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,44000 = 0,28800
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 18,02000 = 31,35480

Subtotal: 52,30280 52,30280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20200

COST DIRECTE 73,94380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,94380

D0B2I010 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,69000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,003 /R x 26,63000 = 0,07989
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,003 /R x 20,10000 = 0,06030

Subtotal: 0,14019 0,14019
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,01000 = 0,01010
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic

>= 500 N/mm2
1,050      x 0,51000 = 0,53550

Subtotal: 0,54560 0,54560

COST DIRECTE 0,68579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,68579
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 77,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,20000 = 20,20000

Subtotal: 20,20000 20,20000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,44000 = 0,28800
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 18,02000 = 29,37260
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 55,48560 55,48560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20200

COST DIRECTE 77,12660
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,12660

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 171,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,20000 = 21,21000

Subtotal: 21,21000 21,21000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,25000 = 100,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,02000 = 27,57060
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,44000 = 0,28800

Subtotal: 148,51860 148,51860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21210

COST DIRECTE 171,22395
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,22395
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D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 134,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,20000 = 21,21000

Subtotal: 21,21000 21,21000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,44000 = 0,28800
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,25000 = 47,50000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 18,02000 = 24,86760

Subtotal: 111,90960 111,90960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21210

COST DIRECTE 134,61495
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,61495

P-1 E31522H3 m3 Formigó per a elements de fonaments (sabates,
riostres, enceps...), HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot amb els sistemes adequats, inclús vibrat i
curat. Inclou repercusió de les unions dels
formigonats en diferent fases mitjançant juntes tipus
´´Nervometal´´ o equivalent. Inclou repercusió
d'execució per dames la fonamentació dels murs.

Rend.: 1,000 90,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 20,05000 = 8,82200

Subtotal: 8,82200 8,82200
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 73,96000 = 81,35600

Subtotal: 81,35600 81,35600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13233

COST DIRECTE 90,31033
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,31033

P-2 E31B3000 kg Subministrament i col·locació d'acer B 500 SD amb
segell de qualitat CIETSID, en barres corrugades,
per a l'armadura d'elements de fonaments, elaborat a
l'obra i manipulat a taller . Inclou: ancoratges per a
rebre placa base del coronament dels murs, part

Rend.: 1,000 1,02 €
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PARTIDES D'OBRA

proporcional de retalls, mermes, armadures de
muntatge, auxiliars i elements separadors.
C.Amid.:Kg de pes teòric

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,10000 = 0,14070
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 26,63000 = 0,18641

Subtotal: 0,32711 0,32711
Materials

D0B2I010 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,68579 = 0,68579

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,01000 = 0,00505

Subtotal: 0,69084 0,69084

COST DIRECTE 1,01795
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01795

P-3 E7B20001 ml Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb
guies incorporades tipus Reroot de Greenleaf o
equivalent per a protecció de les arrels dels arbrres
amb el paviment. Ref.SRER600A

Rend.: 1,000 6,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 20,13000 = 0,60390
A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 17,87000 = 0,26805

Subtotal: 0,87195 0,87195
Materials

B77A000 ml Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb
guies incorporades tipus Reroot de Greenleaf o
equivalent per a protecció de les arrels dels arbrres
amb el paviment. Ref.SRER600A

1,000      x 5,54000 = 5,54000

Subtotal: 5,54000 5,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01308

COST DIRECTE 6,42503
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42503

P-4 EB120001 u Conjunt de barana de les escales d'acer galvanitzat
de 2m format per:
-Passamans de secció dim.40mm a h=90cm i
passamans de secció dim.40mm a h=70cm
-3 barrots 81cm d'altura separats una distancia de
75cm aprox. formats per un perfil tubuar massís de
10x10mm soldats al passamans i la xapa inferior
- Soldadura i regiditzadors necessaris.
Muntat a taller.

Rend.: 1,000 131,35 €
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PARTIDES D'OBRA

Tot galvanitzat en calent, amb un gruix mínim de 80
micres, un cop mecanitzat, amb neteja i polit dels
grumolls del galvanitzat i regularització i igualat del
galvanitzat (amb ´´zinga´´ i pintura galvànica).
Col·locat a l'obra segons indicacions de la D.F.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,500 /R x 27,05000 = 40,57500
A013F000 h Ajudant manyà 1,000 /R x 20,74000 = 20,74000

Subtotal: 61,31500 61,31500
Materials

BB12M006 u Conjunt de barana de les escales d'acer galvanitzat
de 2m format per:
-Passamans de secció dim.40mm a h=90cm i
passamans de secció dim.40mm a h=70cm
-3 barrots 81cm d'altura separats una distancia de
75cm aprox. formats per un perfil tubuar massís de
10x10mm soldats al passamans i la xapa inferior
- Soldadura i regiditzadors necessaris.
Muntat a taller.
Tot galvanitzat en calent, amb un gruix mínim de 80
micres, un cop mecanitzat, amb neteja i polit dels
grumolls del galvanitzat i regularització i igualat del
galvanitzat (amb ´´zinga´´ i pintura galvànica).
Col·locat a l'obra segons indicacions de la D.F.

1,000      x 70,03000 = 70,03000

Subtotal: 70,03000 70,03000

COST DIRECTE 131,34500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,34500

P-5 ED3527L4 u Pericó de 1800x75x75 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm

Rend.: 1,000 401,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,400 /R x 26,63000 = 223,69200
A0140000 h Manobre 4,200 /R x 20,05000 = 84,21000

Subtotal: 307,90200 307,90200
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,018      x 103,30000 = 1,85940

B0111000 m3 Aigua 0,009      x 1,44000 = 0,01296
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
166,000      x 0,20000 = 33,20000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,348      x 63,80000 = 22,20240

Subtotal: 57,27476 57,27476
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PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,214      x 171,22395 = 36,64193

Subtotal: 36,64193 36,64193

COST DIRECTE 401,81869
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,81869

P-6 ED5A1400 m Drenatge amb tub ranurat de PE de D=100 mm.
Incloent geotextil i graves.

Rend.: 1,000 35,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,340 /R x 20,05000 = 6,81700
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,340 /R x 26,63000 = 9,05420

Subtotal: 15,87120 15,87120
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,200 /R x 24,62000 = 4,92400

Subtotal: 4,92400 4,92400
Materials

B7B111C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 130 a 140 g/m2

1,000      x 0,93000 = 0,93000

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,600      x 19,85000 = 11,91000
BD5A2A00 m Tub circular ranurat de paret simple de PE i 100 mm

de diàmetre
1,050      x 1,63000 = 1,71150

Subtotal: 14,55150 14,55150

COST DIRECTE 35,34670
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,34670

P-7 ED7J5E30 u Sifó de polietilè de densitat alta, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, amb unions soldades,
col·locat al fons de la rasa i reblert amb sauló 30 cm
per sobre del tub inclosos accessoris, carrils i
elements de fixació per anar penjat

Rend.: 1,000 243,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,65000 = 20,65000
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 27,52000 = 27,52000

Subtotal: 48,17000 48,17000
Materials

BFYBADB0 u Part proporcional de carril de 41x41mm i elements de
muntatge metàl·lics per a suspensió de clavegueró
de polietilè alta densitat de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, per sistema d'evacuació sifònica

0,700      x 9,91000 = 6,93700

BFWB1L32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6

1,500      x 118,05000 = 177,07500
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PARTIDES D'OBRA

bar de pressió nominal, per a soldar
BD7JE300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,

de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,250      x 8,77000 = 10,96250

Subtotal: 194,97450 194,97450

COST DIRECTE 243,14450
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,14450

P-8 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

Rend.: 1,000 16,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,52000 = 6,38000

Subtotal: 6,38000 6,38000
Materials

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

1,000      x 10,48000 = 10,48000

Subtotal: 10,48000 10,48000

COST DIRECTE 16,86000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,86000

P-9 EN748327 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i
muntada superficialment

Rend.: 1,000 567,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,52000 = 6,38000
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,65000 = 5,16250

Subtotal: 11,54250 11,54250
Materials

BN748320 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt

1,000      x 556,02000 = 556,02000

Subtotal: 556,02000 556,02000

COST DIRECTE 567,56250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 567,56250

P-10 EN8125A4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 33,80 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,65000 = 7,74375
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 25,52000 = 9,57000

Subtotal: 17,31375 17,31375
Materials

BN8125A0 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 16,49000 = 16,49000

Subtotal: 16,49000 16,49000

COST DIRECTE 33,80375
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,80375

P-11 EY00I123 u Legalitzacions electrica segons RBT. Incloent taxes i
entitats de control.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

Z900I2J3 Pa Legalitzacions electrica segons RBT. Incloent taxes i
entitats de control.

1,000      x 2.500,00000 = 2.500,00000

Subtotal: 2.500,00000 2.500,00000

COST DIRECTE 2.500,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,00000

P-12 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de
ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió

Rend.: 1,000 2,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 20,05000 = 0,60150

Subtotal: 0,60150 0,60150
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0362 /R x 50,00000 = 1,81000

Subtotal: 1,81000 1,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00902

COST DIRECTE 2,42052
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42052

P-13 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 64,58000 = 2,58320

Subtotal: 3,78320 3,78320

COST DIRECTE 3,78320
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78320

P-14 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 50,00000 = 1,32500
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,043 /R x 64,58000 = 2,77694

Subtotal: 4,10194 4,10194

COST DIRECTE 4,10194
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10194

P-15 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 64,58000 = 3,87480
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,022 /R x 50,00000 = 1,10000

Subtotal: 4,97480 4,97480

COST DIRECTE 4,97480
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97480

P-16 F2194AL5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió. (zona
d'asfalt de connexió amb xarxa existent)

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 /R x 64,58000 = 3,93938
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
0,012 /R x 56,03000 = 0,67236

Subtotal: 4,61174 4,61174

COST DIRECTE 4,61174
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,61174
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P-17 F2194JC5 m2 Demolició de paviment de rajola col·locada sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0052 /R x 82,18000 = 0,42734
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 64,58000 = 3,68106

Subtotal: 4,10840 4,10840

COST DIRECTE 4,10840
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10840

P-18 F2194JL5 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

Rend.: 1,000 4,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 82,18000 = 0,64100
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 64,58000 = 4,19770

Subtotal: 4,83870 4,83870

COST DIRECTE 4,83870
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,83870

P-19 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0039 /R x 82,18000 = 0,32050
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 64,58000 = 3,48732

Subtotal: 3,80782 3,80782

COST DIRECTE 3,80782
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80782

P-20 F219UX41 m2 Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de
gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i
acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,040 /R x 20,20000 = 0,80800
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 20,05000 = 0,40100

Subtotal: 1,20900 1,20900
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Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,020 /R x 16,16000 = 0,32320
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,020 /R x 92,39000 = 1,84780
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,020 /R x 41,62000 = 0,83240

Subtotal: 3,00340 3,00340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01814

COST DIRECTE 4,23054
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23054

P-21 F219VP20 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de
diamant, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament. aquet preu inclou igualment les
actuacións de petit anidament i/o baix rendiment.
(zona d'asfalt de connexió amb xarxa existent)

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,090 /R x 20,20000 = 1,81800

Subtotal: 1,81800 1,81800
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,090 /R x 9,09000 = 0,81810

Subtotal: 0,81810 0,81810

COST DIRECTE 2,63610
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63610

P-22 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 26,63000 = 1,33150
A0140000 h Manobre 0,160 /R x 20,05000 = 3,20800

Subtotal: 4,53950 4,53950
Maquinària

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,020 /R x 97,13000 = 1,94260

Subtotal: 1,94260 1,94260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06809

COST DIRECTE 6,55019
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55019



REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/20 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

P-23 F21B2001 m Demolició de proxo de perfils metàl·lics, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 19,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 20,05000 = 0,80200
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,20000 = 10,10000

Subtotal: 10,90200 10,90200
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,250 /R x 16,16000 = 4,04000
C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a

25 t
0,045 /R x 97,13000 = 4,37085

Subtotal: 8,41085 8,41085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16353

COST DIRECTE 19,47638
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,47638

P-24 F21HU800 u Treballs per a connexionat de nova línia de
llumeneres a xarxa existent. Incloent obertura
d'armaris, columnes, accessoris, elements de
subjecció i desconnexió de línies elèctriques, i en
general tot el necessari per la correcta connexió.

Rend.: 1,000 160,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,20000 = 40,40000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 20,05000 = 40,10000
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 24,08000 = 48,16000

Subtotal: 128,66000 128,66000

DESPESES AUXILIARS 25,00 % 32,16500

COST DIRECTE 160,82500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,82500

P-25 F21P10A3 m3 Enderroc d'escales, de 0 a 30 m3 de volum aparent,
de 1m d'alçària, sense enderroc de fonaments, solera
ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus especials, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 20,05000 = 2,00500

Subtotal: 2,00500 2,00500
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,050 /R x 71,05000 = 3,55250
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a

20 t
0,050 /R x 96,52000 = 4,82600

Subtotal: 8,37850 8,37850
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03008

COST DIRECTE 10,41358
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,41358

P-26 F21PVG11 m Demolicio de gual de vehicles realitzat amb peces de
granit de 60 cm d'amplada, realitzat amb mitjans
mecànics i manual. càrrega mecànca i manual sobre
camió.

Rend.: 1,000 25,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,20000 = 20,20000

Subtotal: 20,20000 20,20000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,300 /R x 16,16000 = 4,84800

Subtotal: 4,84800 4,84800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30300

COST DIRECTE 25,35100
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,35100

P-27 F21PVG3 m Demolicio de gual de vianants realitzat amb peces de
granit de 120 cm d'amplada, realitzat amb mitjans
mecànics i manual. càrrega mecànca i manual sobre
camió.

Rend.: 1,000 26,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,20000 = 20,20000

Subtotal: 20,20000 20,20000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 16,16000 = 6,46400

Subtotal: 6,46400 6,46400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30300

COST DIRECTE 26,96700
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,96700

P-28 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,20000 = 5,05000

Subtotal: 5,05000 5,05000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 16,16000 = 2,02000
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Subtotal: 2,02000 2,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07575

COST DIRECTE 7,14575
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14575

P-29 F21QQA02 u Retirada de pilona formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament per al posterior muntatge.

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,20000 = 5,05000

Subtotal: 5,05000 5,05000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 16,16000 = 2,02000

Subtotal: 2,02000 2,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07575

COST DIRECTE 7,14575
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14575

P-30 F21QUTFF u Desmuntatge i muntatge de bàcul o columna de
10/12 m d'alçaria, inclos base de fromigó, amb
mitjans manuals i mecànics, per al posterior
muntatge. A executar per a l'instal·lador de zona.

Rend.: 1,000 85,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 20,20000 = 14,14000
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 20,05000 = 14,03500

Subtotal: 28,17500 28,17500
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 31,33000 = 1,56650
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 42,27000 = 21,13500
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 51,98000 = 25,99000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,16000 = 8,08000

Subtotal: 56,77150 56,77150

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28175

COST DIRECTE 85,22825
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,22825

P-31 F21QUTFT u Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m
d'alçaria, inclos base de fromigó i desconexió de la
xarxa elèctrica i enretirada de totes les línies
d'alimentació entre el bàcul en qüestió i els bàculs
anterior i posterior de la mateixa línia, amb mitjans
manuals i mecànics, carrega de runes i materials i
transport a abocador autoritzat o magatzem
municipal, a executar per a l'instal·lador de zona.

Rend.: 1,000 85,23 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 20,05000 = 14,03500
A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 20,20000 = 14,14000

Subtotal: 28,17500 28,17500
Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 42,27000 = 21,13500
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 51,98000 = 25,99000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,16000 = 8,08000
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 31,33000 = 1,56650

Subtotal: 56,77150 56,77150

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28175

COST DIRECTE 85,22825
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,22825

P-32 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 167,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 29,50000 = 12,98000
A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 21,40000 = 9,41600

Subtotal: 22,39600 22,39600
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,100 /R x 39,11000 = 43,02100
CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,58000 = 1,57520
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
1,050 /R x 52,86000 = 55,50300

Subtotal: 100,09920 100,09920
Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 51,26000 = 7,68900

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 85,42000 = 36,73060

Subtotal: 44,41960 44,41960
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33594

COST DIRECTE 167,25074
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,25074

P-33 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 96,52000 = 4,34340

Subtotal: 4,34340 4,34340

COST DIRECTE 4,34340
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34340

P-34 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny
no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres
deixades a la vora. tapat posterior de la cala amb la
terra de la propia excavació.

Rend.: 1,596 39,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 26,63000 = 3,33709
A0140000 h Manobre 2,800 /R x 20,05000 = 35,17544

Subtotal: 38,51253 38,51253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57769

COST DIRECTE 39,09022
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,09022

P-35 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres
deixades a la vora o càrrega a camió

Rend.: 1,000 8,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 20,05000 = 0,50125

Subtotal: 0,50125 0,50125
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,130 /R x 60,38000 = 7,84940

Subtotal: 7,84940 7,84940

COST DIRECTE 8,35065
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,35065
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P-36 F222U3J4 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a
instal·lacions de 40x70 cm. Sense banda de
senyalització.

Rend.: 1,000 8,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,110 /R x 20,05000 = 2,20550
A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 20,20000 = 2,22200

Subtotal: 4,42750 4,42750
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,051 /R x 50,00000 = 2,55000
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,125 /R x 8,80000 = 1,10000

Subtotal: 3,65000 3,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06641

COST DIRECTE 8,14391
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,14391

P-37 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous
d'amplària de fons d'excavació inferior a 0,80 metres i
profunditat màxima 3 metres,en terres de qualsevol
tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció
a la vora dels productes resultants. Inclou la part
proporcional d'ajudes manuals i els possibles
esgotaments.

Rend.: 1,000 15,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 20,05000 = 4,41100

Subtotal: 4,41100 4,41100
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,220 /R x 50,00000 = 11,00000

Subtotal: 11,00000 11,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06617

COST DIRECTE 15,47717
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,47717

P-38 F222UR06 m Excavació amb mitjans mecànics de rasa per a
instal·lació de xarxa secundària de reg de 15 cm
d'amplària per 30 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades sense pedres
de la pròpia excavació

Rend.: 1,000 3,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,20000 = 1,01000
A0140000 h Manobre 0,075 /R x 20,05000 = 1,50375

Subtotal: 2,51375 2,51375
Maquinària

C1342260 h Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm
d'amplària i fins a 60 cm de fondària

0,050 /R x 14,39000 = 0,71950
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Subtotal: 0,71950 0,71950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03771

COST DIRECTE 3,27096
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27096

P-39 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del pm

Rend.: 1,000 5,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 69,02000 = 3,10590
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 82,18000 = 2,13668

Subtotal: 5,24258 5,24258

COST DIRECTE 5,24258
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,24258

P-40 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a rasa, amb una
compactació del 95% del PM,amb part proporcional
de reperfilat de talussos

Rend.: 1,000 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,016 /R x 82,18000 = 1,31488
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,035 /R x 69,02000 = 2,41570

Subtotal: 3,73058 3,73058

COST DIRECTE 3,73058
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,73058

P-41 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% pm

Rend.: 1,000 1,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 69,02000 = 0,75922
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 59,42000 = 0,59420

Subtotal: 1,35342 1,35342

COST DIRECTE 1,35342
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35342

P-42 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 22,10 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 20,20000 = 11,11000

Subtotal: 11,11000 11,11000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 8,67000 = 4,76850

Subtotal: 10,81850 10,81850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16665

COST DIRECTE 22,09515
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,09515

P-43 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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

Rend.: 1,000 19,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 20,20000 = 9,09000

Subtotal: 9,09000 9,09000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 8,67000 = 3,90150

Subtotal: 9,95150 9,95150

COST DIRECTE 19,04150
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,04150

P-44 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sorra sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 30,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,20000 = 4,04000

Subtotal: 4,04000 4,04000
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 8,67000 = 1,73400
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000

Subtotal: 7,78400 7,78400
Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

Subtotal: 18,81400 18,81400
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04040

COST DIRECTE 30,67840
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,67840

P-45 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 20,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 20,05000 = 20,05000

Subtotal: 20,05000 20,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30075

COST DIRECTE 20,35075
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,35075

P-46 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Rend.: 1,000 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 82,18000 = 1,72578
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 34,34000 = 4,97930

Subtotal: 6,70508 6,70508

COST DIRECTE 6,70508
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,70508

P-47 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 82,18000 = 0,57526
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 34,34000 = 5,94082

Subtotal: 6,51608 6,51608

COST DIRECTE 6,51608
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,51608

P-48 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000 19,10 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

1,000      x 19,10000 = 19,10000

Subtotal: 19,10000 19,10000

COST DIRECTE 19,10000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,10000

P-49 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 25,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 60,10000 = 25,84300

Subtotal: 25,84300 25,84300

COST DIRECTE 25,84300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,84300

P-50 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

1,000      x 3,59000 = 3,59000

Subtotal: 3,59000 3,59000

COST DIRECTE 3,59000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59000

P-51 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 25,63 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de

residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 51,26000 = 25,63000

Subtotal: 25,63000 25,63000

COST DIRECTE 25,63000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,63000

P-52 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb qualsevol
mitjà

Rend.: 1,000 79,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,447 /R x 20,05000 = 8,96235

Subtotal: 8,96235 8,96235
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 63,80000 = 70,18000

Subtotal: 70,18000 70,18000

COST DIRECTE 79,14235
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,14235

P-53 F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/20/I, de consistència plastica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 79,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 20,05000 = 8,82200

Subtotal: 8,82200 8,82200
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 63,80000 = 70,18000

Subtotal: 70,18000 70,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13233

COST DIRECTE 79,13433
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,13433
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P-54 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 17,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,05000 = 1,00250

Subtotal: 1,00250 1,00250
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 69,02000 = 2,76080
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 59,42000 = 2,07970
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

Subtotal: 5,87350 5,87350
Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 9,07000 = 10,43050

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,44000 = 0,07200

Subtotal: 10,50250 10,50250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01504

COST DIRECTE 17,39354
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,39354

P-55 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat

Rend.: 1,000 80,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 20,05000 = 9,02250

Subtotal: 12,63750 12,63750
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,02000 = 0,75300

Subtotal: 0,75300 0,75300
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 63,80000 = 66,99000

Subtotal: 66,99000 66,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18956

COST DIRECTE 80,57006
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,57006
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P-56 F9365G12 m3 Base de formigó HA-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat. Armat amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm

Rend.: 1,000 86,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 20,05000 = 9,02250
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,100 /R x 26,63000 = 2,66300
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,050 /R x 20,10000 = 1,00500

Subtotal: 16,30550 16,30550
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,300 /R x 5,02000 = 1,50600

Subtotal: 1,50600 1,50600
Materials

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

0,350      x 2,63000 = 0,92050

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,080      x 1,01000 = 0,08080
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 63,80000 = 66,99000

Subtotal: 67,99130 67,99130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24458

COST DIRECTE 86,04738
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,04738

P-57 F961L8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 45,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,535 /R x 20,05000 = 10,72675
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,257 /R x 24,10000 = 6,19370

Subtotal: 16,92045 16,92045
Materials

B06NPF2P m3 Form.no estr.rec. HNE-235/P/20, subst.50% granulat
gruixut p/granulat reciclat mixt CE

0,1078      x 66,05000 = 7,12019

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 20,03000 = 21,03150

Subtotal: 28,15169 28,15169
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25381

COST DIRECTE 45,32595
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,32595

P-58 F965M7D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 23,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 24,10000 = 5,54300
A0140000 h Manobre 0,470 /R x 20,05000 = 9,42350

Subtotal: 14,96650 14,96650
Materials

B96517D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 2,90000 = 3,04500

B06NPF2P m3 Form.no estr.rec. HNE-235/P/20, subst.50% granulat
gruixut p/granulat reciclat mixt CE

0,0726      x 66,05000 = 4,79523

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 34,48000 = 0,07241

Subtotal: 7,91264 7,91264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22450

COST DIRECTE 23,10364
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,10364

P-59 F96AUA20 m Xapa d'acer galvanitzat, corbada escocells, de 10 mm
de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

Rend.: 1,000 40,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 20,05000 = 3,00750
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 26,63000 = 3,99450

Subtotal: 7,00200 7,00200
Materials

B96AUG20 m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de
gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,000      x 30,94000 = 30,94000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 49,19000 = 2,21355
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Subtotal: 33,15355 33,15355

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10503

COST DIRECTE 40,26058
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,26058

P-60 F96AUA21 m Xapa d'acer galvanitzat, corbada dunes, de 10 mm de
gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

Rend.: 1,000 35,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 20,05000 = 3,00750
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 26,63000 = 3,99450

Subtotal: 7,00200 7,00200
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 49,19000 = 2,21355

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

0,500      x 21,69000 = 10,84500

B96AUG20 m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de
gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

0,500      x 30,94000 = 15,47000

Subtotal: 28,52855 28,52855

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10503

COST DIRECTE 35,63558
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,63558

P-61 F97433EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 16,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,105 /R x 20,05000 = 2,10525
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 24,10000 = 7,23000

Subtotal: 9,33525 9,33525
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,62000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010
Materials

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

3,333      x 1,76000 = 5,86608

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0189      x 33,31000 = 0,62956
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B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

0,0015      x 160,16000 = 0,24024

Subtotal: 6,73588 6,73588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14003

COST DIRECTE 16,38126
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,38126

P-62 F982AG2F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de
formigó de 37x60cm, col·locades amb morter sobre
base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 48,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 20,05000 = 16,04000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 24,10000 = 9,64000

Subtotal: 25,68000 25,68000
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,010      x 33,31000 = 0,33310

B9811G2F m Peça de formigó per a rampa de gual de forma recta,
de 37x60 cm.

1,020      x 21,35000 = 21,77700

Subtotal: 22,11010 22,11010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38520

COST DIRECTE 48,17530
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,17530

P-63 F982MG4F u Capçal de gual de formigó de 37x60cm, amb la
cantonada en forma recta , d'1 peça, col·locada sobre
base de formigó estructural HM-20/P/20/I.

Rend.: 1,000 63,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 24,10000 = 10,84500
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 20,05000 = 9,02250

Subtotal: 19,86750 19,86750
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0525      x 49,19000 = 2,58248

B981QG4F u Capçal de gual de formigó de 37 x 60 cm, amb la
cantonada en forma recta , d'1 peça

1,000      x 40,45000 = 40,45000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,022      x 33,31000 = 0,73282

Subtotal: 43,76530 43,76530
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29801

COST DIRECTE 63,93081
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,93081

P-64 F983QG6F u Capçal de gual de formigó de 2 peces de 60 x 40 cm,
amb la cantonada en forma corba, col·locada amb
morter sobre base de formigó reciclat no estructural

Rend.: 1,000 138,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 20,05000 = 12,03000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 24,10000 = 14,46000

Subtotal: 26,49000 26,49000
Materials

B06NPF2P m3 Form.no estr.rec. HNE-235/P/20, subst.50% granulat
gruixut p/granulat reciclat mixt CE

0,0735      x 66,05000 = 4,85468

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,033      x 33,31000 = 1,09923

B981QG6F u Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba , 2 peces

1,000      x 105,25000 = 105,25000

Subtotal: 111,20391 111,20391

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39735

COST DIRECTE 138,09126
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,09126

P-65 F984AG4F u Rampa per a gual de forma recta, de peces de
formigó, de 40x60cm, col·locades amb morter sobre
base de formigó estructural HM-20 de 20 N/mm2 de
resistència mínima a compressió.

Rend.: 1,000 35,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 24,10000 = 5,30200
A0140000 h Manobre 0,440 /R x 20,05000 = 8,82200

Subtotal: 14,12400 14,12400
Materials

B9811G4F ud Peça per a rampa de gual de forma recta, de
37x60cm i de formigó

1,020      x 19,75000 = 20,14500

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,020      x 33,31000 = 0,66620

Subtotal: 20,81120 20,81120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21186

COST DIRECTE 35,14706
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,14706
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P-66 F9A2DREN m3 Paviment de granulat de grandària màxima 5 a 12
mm i cares trencades, amb estesa i piconatge
mecànics del material.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Rend.: 1,000 34,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,05000 = 1,00250

Subtotal: 1,00250 1,00250
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 69,02000 = 1,38040
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 59,42000 = 2,07970

Subtotal: 3,46010 3,46010
Materials

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 1,600      x 18,96000 = 30,33600

Subtotal: 30,33600 30,33600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01504

COST DIRECTE 34,81364
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,81364

P-67 F9A2SORR m3 Paviment de sorra garbellada 3-5 mm amb estesa i
piconatge mecànics del material.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Rend.: 1,000 18,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,05000 = 1,00250

Subtotal: 1,00250 1,00250
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 59,42000 = 2,07970
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 69,02000 = 1,38040

Subtotal: 3,46010 3,46010
Materials

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense
argila

1,100      x 13,07000 = 14,37700
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Subtotal: 14,37700 14,37700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01504

COST DIRECTE 18,85464
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,85464

P-68 F9B13MOD m2 Peça de botonera de 20x20x4cm per a gual de pas
de vianants

Rend.: 1,000 28,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,05000 = 5,01250
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 24,10000 = 7,23000

Subtotal: 12,24250 12,24250
Materials

B9E1S000 m2 Peça de botonera de 20x20x4cm per a gual de pas
de vianants

1,000      x 16,00000 = 16,00000

Subtotal: 16,00000 16,00000

COST DIRECTE 28,24250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,24250

P-69 F9B13MOE m2 Paviment indicador direccional de panot gris
20x20x4cm, col·locat amb morter M80 sobre base de
formigó HM-20

Rend.: 1,000 31,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 24,10000 = 6,50700
A0140000 h Manobre 0,430 /R x 20,05000 = 8,62150

Subtotal: 15,12850 15,12850
Materials

B9E1001 m2 Panot gris+indicador direccional 20x20x4cm, per a
pas de vianants

1,000      x 12,90000 = 12,90000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 73,94380 = 2,32923

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,44000 = 0,00144
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,77000 = 0,84277

Subtotal: 16,39367 16,39367

COST DIRECTE 31,52217
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,52217
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P-70 F9E1321J m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre formigó H-20,
col·locat
amb morter ciment M10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 25,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 24,10000 = 10,36300
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 20,05000 = 5,41350

Subtotal: 15,77650 15,77650
Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 73,94380 = 2,32923

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,44000 = 0,00144
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,77000 = 0,84277
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9E13200 m2 Panot retallat gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,000      x 5,80000 = 5,80000

Subtotal: 9,29367 9,29367

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23665

COST DIRECTE 25,30682
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,30682

P-71 F9E1328J m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de
20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre formigó H-20,
col·locatamb morter ciment M15, pastat en obra i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 29,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 24,10000 = 6,50700
A0140000 h Manobre 0,430 /R x 20,05000 = 8,62150

Subtotal: 15,12850 15,12850
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,44000 = 0,00144
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,77000 = 0,84277
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9E123208 m2 Panor ratllat gris 20x20x8, classe 1a, 1,020      x 10,62000 = 10,83240
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 73,94380 = 2,32923

Subtotal: 14,32607 14,32607
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22693

COST DIRECTE 29,68150
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,68150

P-72 F9G3CUG5 m3 Paviment de formigó amb colorant HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic, inclòs
tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional
d'encofrats laterals. RAL a decidir per la DF.

Rend.: 1,000 102,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 20,20000 = 3,23200
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,133 /R x 24,10000 = 3,20530
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,05000 = 5,01250

Subtotal: 11,44980 11,44980
Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 4,92000 = 0,24600
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
0,050 /R x 9,09000 = 0,45450

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,042 /R x 78,03000 = 3,27726
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
0,160 /R x 24,62000 = 3,93920

Subtotal: 7,91696 7,91696
Materials

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 5,000      x 3,23000 = 16,15000
B08AU010 kg Líquid de cura per a formigó 0,500      x 3,18000 = 1,59000
B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència

a flexotracció i consistència plàstica
1,050      x 61,84000 = 64,93200

Subtotal: 82,67200 82,67200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17175

COST DIRECTE 102,21051
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,21051

P-73 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 bin S B60/70, de 7cm de gruix, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Rend.: 1,000 61,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 24,10000 = 0,45790
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 20,05000 = 1,72430

Subtotal: 2,18220 2,18220
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 69,02000 = 0,82824
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C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

Subtotal: 2,09438 2,09438
Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 57,42000 = 57,42000

Subtotal: 57,42000 57,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03273

COST DIRECTE 61,72931
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,72931

P-74 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC22 base G B60/70 g, de 7cm de gruix, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada.

Rend.: 1,000 59,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 20,05000 = 1,72430
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 24,10000 = 0,45790

Subtotal: 2,18220 2,18220
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 69,02000 = 0,82824
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

Subtotal: 2,09438 2,09438
Materials

B9H11J51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22
base b 50/70 g, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

1,000      x 55,42000 = 55,42000

Subtotal: 55,42000 55,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03273

COST DIRECTE 59,72931
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,72931

P-75 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, ECR-1, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,20000 = 0,06060

Subtotal: 0,06060 0,06060
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Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526
Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091

COST DIRECTE 0,40677
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40677

P-76 F9V3E95B u Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
rectangular de 120x40x15 cm tipus SUPERSTEP de
la casa BREINCO o equivalent. amb banda de
senyalització texturada en tota la seva longitud i color
especial a decidir per la D.F, col·locat amb formigó.

Rend.: 1,000 65,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 20,05000 = 8,02000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,570 /R x 26,63000 = 15,17910

Subtotal: 23,19910 23,19910
Materials

B9V4E95A u Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de
color especial

1,000      x 42,00000 = 42,00000

Subtotal: 42,00000 42,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34799

COST DIRECTE 65,54709
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,54709

P-77 F9Z1V010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,20000 = 1,01000

Subtotal: 1,01000 1,01000
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,050 /R x 9,09000 = 0,45450

Subtotal: 0,45450 0,45450
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01010

COST DIRECTE 1,47460
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47460

P-78 FBB21201 u Placa informativa per a senyals de trànsit amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm
d'alumini color cava

Rend.: 1,000 43,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 25,52000 = 3,06240
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 20,65000 = 2,47800

Subtotal: 5,54040 5,54040
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 39,11000 = 1,17330

Subtotal: 1,17330 1,17330
Materials

BBM1AHA1 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
pintura no reflectora

1,000      x 36,55000 = 36,55000

Subtotal: 36,55000 36,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08311

COST DIRECTE 43,34681
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,34681

P-79 FBBZA001 u Subministrament i col·locació de suport tubular
cilíndric d'alumini de 60mmde diàmetre i 5mm tipus
Girod o equivalent , acabat color cava, col·locat a
terra clavat amb formigó

Rend.: 1,000 96,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 26,63000 = 6,65750
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,05000 = 5,01250

Subtotal: 11,67000 11,67000
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 71,05000 = 7,10500

Subtotal: 7,10500 7,10500
Materials

BBMZ5610 u Suport tubular cilíndric d'alumini  de 60mmde
diàmetre i 5mm tipus Girod o equivalent , acabat color
cava, col·locat a terra clavat amb formigó

1,000      x 70,00000 = 70,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 49,19000 = 7,37850

Subtotal: 77,37850 77,37850
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17505

COST DIRECTE 96,32855
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,32855

P-80 FD5H81L3 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe D400, segons norma
UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 110,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,555 /R x 20,05000 = 11,12775
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,370 /R x 24,10000 = 8,91700

Subtotal: 20,04475 20,04475
Materials

BD5H81L3 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb cargols

1,050      x 76,00000 = 79,80000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,165      x 63,80000 = 10,52700

Subtotal: 90,32700 90,32700

COST DIRECTE 110,37175
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,37175

P-81 FD5J4F0U u Embornal de fundució, model Delta SF570 de classe
resistent C250 de la casa Benito Urban o equivalent,
de dimensions 570x305x570mm, amb tapa abatible.
Connexió amb junta torica per a tub de PVC de Ø200
mm. Revestida amb pintura negre, no tòxica, no
inflamable i no contaminant.
Totalment instal·lat i connexionat.
Marca/model: Benito/Delta SF570 o equivalent.

Rend.: 1,000 215,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 20,05000 = 40,10000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 26,63000 = 53,26000

Subtotal: 93,36000 93,36000
Materials

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,000      x 1,31000 = 1,31000

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,63000 = 1,47280
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,450      x 63,80000 = 28,71000

Subtotal: 31,49280 31,49280
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Partides d'obra
FD5ZUJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa

dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x250 mm,
classe C-250, col·locat amb morter ciment

1,000      x 88,97560 = 88,97560

Subtotal: 88,97560 88,97560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,40040

COST DIRECTE 215,22880
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,22880

FD5ZUJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa
dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x250 mm,
classe C-250, col·locat amb morter ciment

Rend.: 1,000 88,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 26,63000 = 9,32050
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 20,05000 = 7,01750

Subtotal: 16,33800 16,33800
Materials

BD5ZJJJR u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa
dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x250 mm,
classe C-250

1,000      x 70,85000 = 70,85000

Subtotal: 70,85000 70,85000
Partides d'obra

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 77,12660 = 1,54253

Subtotal: 1,54253 1,54253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24507

COST DIRECTE 88,97560
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,97560

P-82 FD7JR315 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, amb unions soldades,
col·locat al fons de la rasa i reblert amb sauló 30 cm
per sobre del tub

Rend.: 1,000 39,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,65000 = 4,13000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 25,52000 = 5,10400

Subtotal: 9,23400 9,23400
Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,300      x 16,36000 = 4,90800
BD7JN315 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de

diàmetre nominal, amb unions soldades
1,020      x 25,00000 = 25,50000
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Subtotal: 30,40800 30,40800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09234

COST DIRECTE 39,73434
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,73434

P-83 FD7JU225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 400 mm de
diàmetre nominal exterior, amb unions soldades,
col·locat al fons de la rasa i reblert amb sauló 30 cm
per sobre del tub

Rend.: 1,000 62,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,65000 = 5,16250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,52000 = 6,38000

Subtotal: 11,54250 11,54250
Materials

BD7JU220 m Tub de polietilè de densitat alta, de 400 mm de
diàmetre nominal, amb unions soldades

1,020      x 43,07000 = 43,93140

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,400      x 16,36000 = 6,54400

Subtotal: 50,47540 50,47540

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11543

COST DIRECTE 62,13333
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,13333

P-84 FD7ZU011 u Partida alçada de connexió al pou existent principal
de clavegueram amb demolicions i reposició de tots
els materials.

Rend.: 1,000 1.150,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

FD7ZU012 u Partida alçada de connexió a la xarxa existent de
clavegueram amb demolicions i reposició de tots els
materials.

1,000      x 1.150,00000 = 1.150,00000

Subtotal: 1.150,00000 1.150,00000

COST DIRECTE 1.150,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.150,00000

P-85 FD7ZU051 u Taponat de clavegueró fora de servei, construït amb
fàbrica de maó calat, de 29x14x10 cm, rejuntat i
arrebossat amb morter

Rend.: 1,000 35,38 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-86 FD7ZU010B u Partida alçada de connexió a la xarxa existent
principal de clavegueram amb demolicions i reposició
de tots els materials.

Rend.: 1,000 1.850,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres
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FD7ZU010 u Partida alçada de connexió a la xarxa existent de
clavegueram amb demolicions i reposició de tots els
materials.

1,000      x 1.850,00000 = 1.850,00000

Subtotal: 1.850,00000 1.850,00000

COST DIRECTE 1.850,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.850,00000

P-87 FDA1U020 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre
nominal 1000 mm d'alçada nominal 1,50m, sobre
solera de 30cm de gruix de formigó armat
HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector
10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb
malla electrosoldada ME 20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20
UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus
de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó armat
HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME
20x20Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Totalment muntant i connectat.

Rend.: 1,000 587,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 20,05000 = 16,04000
A0121000 h Oficial 1a 1,600 /R x 26,63000 = 42,60800

Subtotal: 58,64800 58,64800
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,350 /R x 48,98000 = 17,14300

Subtotal: 17,14300 17,14300
Materials

B0643002 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre
nominal 1000 mm d'alçada nominal 1,50m, sobre
solera de 30cm de gruix de formigó armat
HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector
10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb
malla electrosoldada ME 20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20
UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus
de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó armat
HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME
20x20Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, amb
tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i
marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN
124, instal·lat en calçades de carrers.

1,000      x 510,75000 = 510,75000

Subtotal: 510,75000 510,75000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,58648

COST DIRECTE 587,12748
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 587,12748

P-88 FDA1U021 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre
nominal 1000 mm d'alçada nominal 2,50m, sobre
solera de 30cm de gruix de formigó armat
HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector
10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb
malla electrosoldada ME 20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20
UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus

Rend.: 1,000 915,82 €
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de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó armat
HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME
20x20Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080. Totalment
muntant i connectat.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,800 /R x 26,63000 = 47,93400
A0140000 h Manobre 0,900 /R x 20,05000 = 18,04500

Subtotal: 65,97900 65,97900
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,350 /R x 48,98000 = 17,14300

Subtotal: 17,14300 17,14300
Materials

B0643003 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre
nominal 1000 mm d'alçada nominal 2,50m, sobre
solera de 30cm de gruix de formigó armat
HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector
10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb
malla electrosoldada ME 20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20
UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus
de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó armat
HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME
20x20Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, amb
tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i
marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN
124, instal·lat en calçades de carrers.

1,000      x 781,00000 = 781,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,800      x 63,80000 = 51,04000

Subtotal: 832,04000 832,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,65979

COST DIRECTE 915,82179
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 915,82179

P-89 FDA1U022 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre
nominal 1000 mm d'alçada nominal 3,50m, sobre
solera de 30cm de gruix de formigó armat
HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector
10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb
malla electrosoldada ME 20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20
UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus
de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó armat
HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME
20x20Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080. Totalment
muntant i connectat.

Rend.: 1,000 1.073,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 26,63000 = 53,26000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 20,05000 = 20,05000

Subtotal: 73,31000 73,31000
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Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,350 /R x 48,98000 = 17,14300

Subtotal: 17,14300 17,14300
Materials

B0643004 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre
nominal 1000 mm d'alçada nominal 2m, sobre solera
de 30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb +
Qb, encast del cos del col·lector 10cm en aquesta
solera, lleugerament armada amb malla
electrosoldada ME 20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20
UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus
de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó armat
HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME
20x20Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, amb
tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i
marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN
124, instal·lat en calçades de carrers.

1,000      x 931,00000 = 931,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,800      x 63,80000 = 51,04000

Subtotal: 982,04000 982,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,73310

COST DIRECTE 1.073,22610
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.073,22610

P-90 FDGZU020 m Banda de senyalització de plàstic per a rases
d'instal·lacions elèctriques

Rend.: 1,000 2,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 26,63000 = 2,66300

Subtotal: 2,66300 2,66300
Materials

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,16000 0,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03995

COST DIRECTE 2,86295
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86295

P-91 FDH2UJN3 u Partida alçada a justificar d'inspecció amb càmara
tv-vídeo de la xarxa de sanejament.

Rend.: 1,000 850,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-92 FDK256F3 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 38x38x55
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 70,62 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 24,10000 = 28,92000
A0140000 h Manobre 1,200 /R x 20,05000 = 24,06000

Subtotal: 52,98000 52,98000
Materials

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,06000 = 1,06742

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,209      x 63,80000 = 13,33420

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

11,004      x 0,20000 = 2,20080

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,013      x 18,77000 = 0,24401

Subtotal: 16,84643 16,84643

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79470

COST DIRECTE 70,62113
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,62113

P-93 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 103,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 20,05000 = 22,05500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 24,10000 = 13,25500

Subtotal: 35,31000 35,31000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 39,11000 = 15,64400

Subtotal: 15,64400 15,64400
Materials

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 45,22000 = 45,22000

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,101      x 66,11000 = 6,67711

Subtotal: 51,89711 51,89711

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52965

COST DIRECTE 103,38076
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,38076
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P-94 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació.
Marca/model: Ductil Benito/PA6 o equivalent.

Rend.: 1,000 99,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 24,10000 = 13,25500
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 20,05000 = 22,05500

Subtotal: 35,31000 35,31000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 39,11000 = 15,64400

Subtotal: 15,64400 15,64400
Materials

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 45,22000 = 45,22000

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,173      x 18,60000 = 3,21780

Subtotal: 48,43780 48,43780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52965

COST DIRECTE 99,92145
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,92145

P-95 FDK2U021 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus
D H-II o equivalent per a instal·lacions de telefonia,
incloent tapa de formigó prefabricada, col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de
gruix.

Rend.: 1,000 676,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 20,05000 = 18,04500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 24,10000 = 10,84500

Subtotal: 28,89000 28,89000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 39,11000 = 6,49226

Subtotal: 6,49226 6,49226
Materials

BDK2U020 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus
DF III o equivalent, amb tapes, per a instal·lacions de
telefonia

1,000      x 622,97000 = 622,97000

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,270      x 66,11000 = 17,84970

Subtotal: 640,81970 640,81970
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43335

COST DIRECTE 676,63531
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 676,63531

P-96 FDK2U022 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus
D M o equivalent per a instal·lacions de telefonia,
incloent tapa de formigó prefabricada, col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de
gruix.

Rend.: 1,000 676,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 20,05000 = 18,04500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 24,10000 = 10,84500

Subtotal: 28,89000 28,89000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 39,11000 = 6,49226

Subtotal: 6,49226 6,49226
Materials

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,270      x 66,11000 = 17,84970

BDK2U021 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus
DF III o equivalent, amb tapes, per a instal·lacions de
telefonia

1,000      x 622,97000 = 622,97000

Subtotal: 640,81970 640,81970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43335

COST DIRECTE 676,63531
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 676,63531

P-97 FDK2UR10 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60
cm lliures interiors, format per parets de maó calat de
15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter
1:3 i sobre base drenant de 20 cm de grava de pedra
granítica de 15 mm de diàmetre.

Rend.: 1,000 140,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 20,05000 = 30,07500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 24,10000 = 36,15000

Subtotal: 66,22500 66,22500
Materials

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,130      x 20,05000 = 2,60650
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
70,000      x 0,20000 = 14,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,570      x 63,80000 = 36,36600

Subtotal: 52,97250 52,97250
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Partides d'obra
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,150      x 134,61495 = 20,19224

Subtotal: 20,19224 20,19224

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99338

COST DIRECTE 140,38312
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,38312

P-98 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
D-400, de 610x610x75 mm, col·locat amb morter
ciment.
Marca/model: Ductil Fabregas/D-17-D400 o
equivalent. Amb inscripció d'enllumenat

Rend.: 1,000 109,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 24,10000 = 10,84500
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 20,05000 = 9,02250

Subtotal: 19,86750 19,86750
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,006      x 33,31000 = 0,19986

BDKZH9C1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, de 600x600 mm i
classe c250 segons norma une-en 124. amb clau i
enclavament.

1,000      x 89,59000 = 89,59000

Subtotal: 89,78986 89,78986

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29801

COST DIRECTE 109,95537
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,95537

P-99 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter.
Marca/model: Ductil Benito/RP60 o equivalent. Amb
inscripció de reg

Rend.: 1,000 96,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 20,05000 = 9,02250
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 24,10000 = 10,84500

Subtotal: 19,86750 19,86750
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,005      x 33,31000 = 0,16655

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, tapa

1,000      x 76,10000 = 76,10000
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model RP60.

Subtotal: 76,26655 76,26655

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29801

COST DIRECTE 96,43206
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,43206

P-100 FDKZHL3J u Bastiment i tapa amb tancament de tapa circular
estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe
D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de
carrers.
Marca/model: Norinco/Solo 7SC de diàmetre 70cm o
equivalent amb inscripció de clavegueram i logo de
l'ajuntament

Rend.: 1,000 197,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 20,05000 = 9,02250
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 24,10000 = 10,84500

Subtotal: 19,86750 19,86750
Materials

BDKZHLJ3 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 177,00000 = 177,00000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,006      x 33,31000 = 0,19986

Subtotal: 177,19986 177,19986

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29801

COST DIRECTE 197,36537
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,36537

P-101 FDKZU030 u Bastiment i tapa rectaangular de fosa dúctil, per a
pericó de reg, recolzada, pas lliure de 1800x750 mm i
classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter. Amb inscripció de reg

Rend.: 1,000 454,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 25,52000 = 38,28000
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,65000 = 30,97500

Subtotal: 69,25500 69,25500
Materials

BDKZU030 u Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa
metàl·lica estriada, de 2280x780 mm,  amb una capa
d'emprimacio antioxidant, completament treballat a
taller i preparat per a la seva fixació a la paret  del
pericó amb potes d'ancoratge

1,000      x 384,00000 = 384,00000

Subtotal: 384,00000 384,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03883

COST DIRECTE 454,29383
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 454,29383

P-102 FDKZV090 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus FD Benito D-400 o equivalent, de 410x410x75
mm, col·locat amb morter ciment.
Marca/model: Ductil Fabregas/D-15-D400 o
equivalent. Amb inscripció d'enllumenat

Rend.: 1,000 66,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 20,05000 = 7,01750
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 26,63000 = 9,32050

Subtotal: 16,33800 16,33800
Materials

BDKZU014 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus FDBenito D-400 o equivalent, de 410x410x75
mm

1,000      x 48,30000 = 48,30000

Subtotal: 48,30000 48,30000
Partides d'obra

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 77,12660 = 1,54253

Subtotal: 1,54253 1,54253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24507

COST DIRECTE 66,42560
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,42560

P-103 FFB25355 m Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús
alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201,
utilitzant accessoris de plàstic Jimten, connectat a
pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i
provada segons PCT.

Rend.: 1,000 3,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 25,52000 = 1,53120
A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 20,65000 = 1,23900

Subtotal: 2,77020 2,77020
Materials

BFB25300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,28000 = 0,28560

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000
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BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,31000 = 0,69300

Subtotal: 1,02860 1,02860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04155

COST DIRECTE 3,84035
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,84035

P-104 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic
Jimten, i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 25,52000 = 1,78640
A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 20,65000 = 1,44550

Subtotal: 3,23190 3,23190
Materials

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,60000 = 0,61200

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,21000 = 0,96300

Subtotal: 1,66500 1,66500

COST DIRECTE 4,89690
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89690

P-105 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic
Jimten, i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 6,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 25,52000 = 2,04160
A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 20,65000 = 1,65200

Subtotal: 3,69360 3,69360
Materials

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,79000 = 0,80580

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 4,98000 = 1,49400
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BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 2,43980 2,43980

COST DIRECTE 6,13340
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,13340

P-106 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic
tipus Jimten, i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 25,52000 = 2,29680
A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 20,65000 = 1,85850

Subtotal: 4,15530 4,15530
Materials

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,18000 = 0,18000

BFB28400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,46000 = 1,48920

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 6,68000 = 2,00400

Subtotal: 3,67320 3,67320

COST DIRECTE 7,82850
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,82850

P-107 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,08000 = 0,60200

Subtotal: 1,01500 1,01500
Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,10000 = 1,12200
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Subtotal: 1,12200 1,12200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01523

COST DIRECTE 2,15223
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,15223

P-108 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,08000 = 0,79464
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300

Subtotal: 1,20764 1,20764
Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,82000 = 1,85640

Subtotal: 1,85640 1,85640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01811

COST DIRECTE 3,08215
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08215

P-109 FG22TK0K u Mandrilat de tubs emès per laboratori homologat. Rend.: 1,000 60,88 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,08000 = 0,79464
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300
A010S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 0,720 /R x 81,63000 = 58,77360

Subtotal: 59,98124 59,98124

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89972

COST DIRECTE 60,88096
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,88096

P-110 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,29 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,08000 = 0,79464

Subtotal: 1,20764 1,20764
Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,02000 = 2,06040

Subtotal: 2,06040 2,06040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01811

COST DIRECTE 3,28615
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28615

P-111 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,08000 = 0,79464

Subtotal: 1,20764 1,20764
Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,65000 = 2,70300

Subtotal: 2,70300 2,70300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01811

COST DIRECTE 3,92875
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,92875

P-112 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 5,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 24,08000 = 1,01136
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Subtotal: 1,42436 1,42436
Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 3,49000 = 3,55980

Subtotal: 3,55980 3,55980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02137

COST DIRECTE 5,00553
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,00553

P-113 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 2,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,08000 = 0,36120
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,65000 = 0,30975

Subtotal: 0,67095 0,67095
Materials

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 1,30000 = 1,32600

Subtotal: 1,32600 1,32600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01006

COST DIRECTE 2,00701
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,00701

P-114 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,08000 = 0,96320
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,65000 = 0,82600

Subtotal: 1,78920 1,78920
Materials

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020      x 1,57000 = 1,60140

Subtotal: 1,60140 1,60140
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02684

COST DIRECTE 3,41744
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41744

P-115 FG31H574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 24,08000 = 1,20400
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,65000 = 1,03250

Subtotal: 2,23650 2,23650
Materials

BG31H570 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020      x 5,09000 = 5,19180

Subtotal: 5,19180 5,19180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03355

COST DIRECTE 7,46185
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,46185

P-116 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat
en malla de connexio a terra

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,027 /R x 20,65000 = 0,55755
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,027 /R x 24,08000 = 0,65016

Subtotal: 1,20771 1,20771
Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,000      x 1,29000 = 1,29000

Subtotal: 1,80000 1,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01812

COST DIRECTE 3,02583
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02583

P-117 FG38E356 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2 i muntat
en malla de connexio a terra

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,027 /R x 20,65000 = 0,55755
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,027 /R x 24,08000 = 0,65016

Subtotal: 1,20771 1,20771
Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG380903 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16mm2 1,000      x 0,91000 = 0,91000
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 1,42000 1,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01812

COST DIRECTE 2,64583
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64583

P-118 FG3ZU010 m Banda de senyalització de plàstic per a rases
d'instal·lacions elèctriques

Rend.: 1,000 2,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 26,63000 = 2,66300

Subtotal: 2,66300 2,66300
Materials

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,16000 0,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03995

COST DIRECTE 2,86295
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86295

P-119 FG411L3J u Connexionat de nova línea a aparamenta existent.
Incloent resposició de la mateixa en cas de estar
deteriorada.

Rend.: 1,000 164,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 24,08000 = 48,16000
A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 20,65000 = 41,30000

Subtotal: 89,46000 89,46000
Materials

BG411L3J u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 15 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

3,000      x 24,50000 = 73,50000

Subtotal: 73,50000 73,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34190

COST DIRECTE 164,30190
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,30190

P-120 FGD2132D u Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm Rend.: 1,000 22,97 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 20,65000 = 3,42790
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 24,08000 = 3,99728

Subtotal: 7,42518 7,42518
Materials

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500x500x3 mm 1,000      x 11,65000 = 11,65000
BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques

de connexió a terra
1,000      x 3,78000 = 3,78000

Subtotal: 15,43000 15,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11138

COST DIRECTE 22,96656
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,96656

P-121 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a
projector a mur o façana, incloent els materials i
treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó
galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible
per superar obstacles, caputxó superior per a la
sortida dels cables, abraçadores,etc..), instal·lada

Rend.: 1,000 109,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 20,65000 = 20,65000
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 24,08000 = 24,08000

Subtotal: 44,73000 44,73000
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 1,000 /R x 3,73000 = 3,73000

Subtotal: 3,73000 3,73000
Materials

B0A8U010 u Abraçadera d'acer galvanitzat per tub de 100mm de
diàmetre.

8,000      x 0,59000 = 4,72000

BG212A10 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

5,000      x 2,16000 = 10,80000

BG23EB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

8,000      x 5,65000 = 45,20000

Subtotal: 60,72000 60,72000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67095

COST DIRECTE 109,85095
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,85095

P-122 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta reforçades, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó, amb la instal·lació elèctrica interior. Amb
protecció antiorins tipus Rilsan o equivalent.
Totalment instal·lada i anivellada. Inclosa l'execucio
de la fonamentació, gruament, anivellament.
Totalment subministrada, muntada i en funcionament.
Marca/Model: JOVIR/EUROPEO AM-10/CE o
equivalent.

Rend.: 1,000 342,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,430 /R x 20,05000 = 8,62150
A013H000 h Ajudant electricista 0,600 /R x 20,65000 = 12,39000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 24,08000 = 14,44800

Subtotal: 35,45950 35,45950
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 39,11000 = 9,77750
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,130 /R x 31,33000 = 4,07290
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,180 /R x 50,00000 = 9,00000

Subtotal: 22,85040 22,85040
Materials

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,350      x 66,11000 = 23,13850

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000
BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 220,44000 = 220,44000

Subtotal: 283,42850 283,42850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53189

COST DIRECTE 342,27029
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,27029

P-123 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta reforçades, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó, amb la instal·lació elèctrica interior. Amb
protecció antiorins tipus Rilsan o equivalent.
Totalment instal·lada i anivellada. Inclosa l'execucio
de la fonamentació, gruament, anivellament.
Totalment subministrada, muntada i en funcionament.
Marca/Model: JOVIR/EUROPEO AM-10/CE o
equivalent.

Rend.: 1,000 383,72 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,430 /R x 20,05000 = 8,62150
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 24,08000 = 14,44800
A013H000 h Ajudant electricista 0,600 /R x 20,65000 = 12,39000

Subtotal: 35,45950 35,45950
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 39,11000 = 9,77750
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,130 /R x 31,33000 = 4,07290
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,180 /R x 50,00000 = 9,00000

Subtotal: 22,85040 22,85040
Materials

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,350      x 66,11000 = 23,13850

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 261,89000 = 261,89000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000

Subtotal: 324,87850 324,87850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53189

COST DIRECTE 383,72029
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 383,72029

P-124 FHQNUB08 u Projector per a exteriors simple, d'injecció d'alumini
lacat en color gris texturitzat i vidre templat, cargols
d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica
viaria, classe I, IK09, IP65, 44W, 3000k i 4887lm.
Driver tipus titanium de Philips o equivalent amb
reducció del 30% de potència a partir de les 23h.
Incloent element subjecció columna. Garantia del led i
la font d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 G2 6500WW street,
REF. SSH22965ST740NG+COARIN060G o
equivalent.

Rend.: 1,000 518,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200
A013H000 h Ajudant electricista 0,400 /R x 20,65000 = 8,26000

Subtotal: 17,89200 17,89200
Materials

BHQNUB08 u Projector per a exteriors, d'injecció d'alumini lacat en
color gris texturitzat i vidre templat, cargols
d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica
viaria, classe I, IK09, IP65, 48,9W, 3000k i 4592lm.
Amb Driver programable per a mitja nit virtual,
col·locada al suport. Incloent element subjecció
columna. Garantia del led i la font d'alimentació de
8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 LED STREET
4000WW, REF. S7541223+9607353 o equivalent.

1,000      x 500,00000 = 500,00000
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Subtotal: 500,00000 500,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26838

COST DIRECTE 518,16038
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 518,16038

P-125 FHQNUB09 u Projector per a exteriors doble, d'injecció d'alumini
lacat en color gris texturitzat i vidre templat, cargols
d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica
viaria, classe I, IK09, IP65, 44W, 3000k i 4887lm.
Driver tipus titanium de Philips o equivalent amb
reducció del 30% de potència a partir de les 23h.
Incloent element subjecció columna. Garantia del led i
la font d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 G2 6500WW street,
REF. SSH22965ST740NG+COARDB120G o
equivalent.

Rend.: 1,000 562,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000
A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 20,65000 = 10,32500

Subtotal: 22,36500 22,36500
Materials

BHQNUB09 u Projector per a exteriors, d'injecció d'alumini lacat en
color gris texturitzat i vidre templat, cargols
d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica
viaria, classe I, IK09, IP65, 48,9W, 3000k i 4592lm.
Amb Driver programable per a mitja nit virtual,
col·locada al suport. Incloent element subjecció
columna. Garantia del led i la font d'alimentació de
8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 LED STREET
4000WW, REF. S7541223+9607353 o equivalent.

1,000      x 540,00000 = 540,00000

Subtotal: 540,00000 540,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33548

COST DIRECTE 562,70048
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 562,70048

P-126 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de
les canonades de degoteig, incloent pericó
antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta
resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd,
col·locat sobre graves

Rend.: 1,000 58,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 25,52000 = 25,52000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,65000 = 10,32500

Subtotal: 35,84500 35,84500
Materials

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24,  i 26 cm
d'alçària, per a muntar sobre graves amb tancament
de seguretat

1,000      x 7,94000 = 7,94000

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/20 Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de
les canonades de degoteig

1,000      x 13,76000 = 13,76000

Subtotal: 21,70000 21,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53768

COST DIRECTE 58,08268
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,08268

P-127 FJS1UZ02 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro,
amb recobriment epòxid de 250mc, amb brida
d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de connexió de
45 mm, amb rosca interior tipus Barcelona de 1 1/2'' i
juntes en EPDM,equipada amb vàlvula, inclou
accessoris de connexió articulada format per dos
colzes i tub de PE, i la col·locació a nivell i recta amb
morter.
Marca/mode: Benito Urban

Rend.: 1,000 252,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-128 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

Rend.: 1,000 10,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,52000 = 6,38000

Subtotal: 6,38000 6,38000
Materials

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre

1,000      x 4,08000 = 4,08000

Subtotal: 4,08000 4,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09570

COST DIRECTE 10,55570
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,55570

P-129 FJS5UG21 m2 Instal·lació en rasa de graella de goters
autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal
de 2,4 l/h amb separació entre goters de 0,3 m i entre
laterals de 0,4 m. inclou l'excavació de rases, part
proporcional de connexió amb collarins de presa i
accessoris

Rend.: 1,000 5,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,063 /R x 25,52000 = 1,60776
A013M000 h Ajudant muntador 0,063 /R x 20,65000 = 1,30095

Subtotal: 2,90871 2,90871
Materials

BJS5U233 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal
de 2,3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30
cm

2,500      x 1,01000 = 2,52500
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BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,100      x 0,03000 = 0,00300

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,100      x 1,61000 = 0,16100

Subtotal: 2,68900 2,68900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04363

COST DIRECTE 5,64134
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,64134

P-130 FJS5UGA1 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de
goter integrat autocompensant de 2 m, amb goters
cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de
connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de
drenatge de 50 mm i el soterrament superficial

Rend.: 1,000 11,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 25,52000 = 1,78640
A013M000 h Ajudant muntador 0,133 /R x 20,65000 = 2,74645

Subtotal: 4,53285 4,53285
Materials

BJS5U234 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal
de 2,3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30
cm

2,600      x 1,01000 = 2,62600

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

1,000      x 2,77000 = 2,77000

BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i
DN 50

2,600      x 0,54000 = 1,40400

Subtotal: 6,80000 6,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04533

COST DIRECTE 11,37818
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,37818

P-131 FJSAU010 u Programador alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida
per 1 estació, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant,
electrònicament amb consola i remota per Internet,
incloent la configuració al sistema de Telegestió
existent.
Marca/model: Samcla/SBP010 o equivalent.

Rend.: 1,000 459,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,500 /R x 20,65000 = 72,27500
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 25,52000 = 89,32000

Subtotal: 161,59500 161,59500
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Materials
BJSAU010 u Programador tipus Samclabox model SBP10 o

equivalent, alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida per
1 estació, comunicació mitjançant radiofreqüència,
activació manual amb imant, electrònicament amb
consola i remota per Internet

1,000      x 295,74000 = 295,74000

Subtotal: 295,74000 295,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,42393

COST DIRECTE 459,75893
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 459,75893

P-132 FJSAUE01 u Equip repetidor de dimensions 85x80x95 mm,
alimentat mitjançant energia solar fotovoltaica, amb
comunicació amb la resta d'equips del sistema per
radiofreqüència.
Incloent instal·lació i configuració amb el sistema de
telegestió existent.
Marca/model: Samcla/REP006 o equivalent.

Rend.: 1,000 596,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 25,52000 = 127,60000
A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 20,65000 = 103,25000

Subtotal: 230,85000 230,85000
Materials

BJSAUE01 u Equip repetidor tipus Samclabox o equivalent, de
dimensions 85x80x95 mm, alimentat mitjançant
energia solar fotovoltaica, amb comunicació amb la
resta d'equips del sistema per radiofreqüència

1,000      x 362,25000 = 362,25000

Subtotal: 362,25000 362,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,46275

COST DIRECTE 596,56275
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 596,56275

P-133 FJSB1221 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs. Tipus XCZ0100 o
equivalent.

Rend.: 1,000 63,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 25,52000 = 19,14000

Subtotal: 19,14000 19,14000
Materials

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 3,03000 = 3,03000

BJSB1220 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 41,39000 = 41,39000
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Subtotal: 44,42000 44,42000

COST DIRECTE 63,56000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,56000

P-134 FJSB1321 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 102,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 25,52000 = 25,52000

Subtotal: 25,52000 25,52000
Materials

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

1,000      x 3,72000 = 3,72000

BJSB1320 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 73,64000 = 73,64000

Subtotal: 77,36000 77,36000

COST DIRECTE 102,88000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,88000

P-135 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 242/336 MM de diàmetre i 25 cm d'alçada,
amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit
de grava, i reblert de terra lateral.
Marca/model: Rainbird/VBA02673+VBA02676 o
equivalent.

Rend.: 1,000 20,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 26,63000 = 6,65750
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,05000 = 5,01250

Subtotal: 11,67000 11,67000
Materials

BJSDC200 u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg,
de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar

1,000      x 8,66000 = 8,66000

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,024      x 18,60000 = 0,44640

Subtotal: 9,10640 9,10640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17505

COST DIRECTE 20,95145
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,95145
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P-136 FN3G2774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 23,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,65000 = 7,74375
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 25,52000 = 9,57000

Subtotal: 17,31375 17,31375
Materials

BN3G2770 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

1,000      x 6,07000 = 6,07000

Subtotal: 6,07000 6,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25971

COST DIRECTE 23,64346
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,64346

P-137 FN3G2874 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 32 (per a tub de 1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 28,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 25,52000 = 11,48400
A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 20,65000 = 9,29250

Subtotal: 20,77650 20,77650
Materials

BN3G2870 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 32 (per a tub de 1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

1,000      x 7,31000 = 7,31000

Subtotal: 7,31000 7,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31165

COST DIRECTE 28,39815
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,39815
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P-138 FN3G2974 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 30,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 25,52000 = 11,48400
A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 20,65000 = 9,29250

Subtotal: 20,77650 20,77650
Materials

BN3G2970 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

1,000      x 9,31000 = 9,31000

Subtotal: 9,31000 9,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31165

COST DIRECTE 30,39815
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,39815

P-139 FNER1481 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

Rend.: 1,000 92,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,230 /R x 20,65000 = 4,74950
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 25,52000 = 5,86960

Subtotal: 10,61910 10,61910
Materials

BNER1481 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

1,000      x 82,00000 = 82,00000

Subtotal: 82,00000 82,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26548

COST DIRECTE 92,88458
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,88458

P-140 FNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

Rend.: 1,000 113,21 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,380 /R x 20,65000 = 7,84700
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,380 /R x 25,52000 = 9,69760

Subtotal: 17,54460 17,54460
Materials

BNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

1,000      x 95,23000 = 95,23000

Subtotal: 95,23000 95,23000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43862

COST DIRECTE 113,21322
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,21322

P-141 FQ21BC70 u Paperera circular abatible tipus PA600M de Benito
Urban o equivalent de diàmetre 37,50cm i 60 litres de
capacitat, de color gris. Estructura de tub d.40mm
amb base d'anclatge i pletines rectangulars amb dos
forats de d.12mm per la seva fixació al terra. Anclatge
recomenat: Mitjançant 4 perns d'expansió M8.

Rend.: 1,000 102,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 20,05000 = 5,61400
A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 26,63000 = 7,45640

Subtotal: 13,07040 13,07040
Materials

BQ21BC70 u Paperera circular abatible tipus PA600M de Benito
Urban o equivalent de diàmetre 37,50cm i 60 litres de
capacitat, de color gris. Estructura de tub d.40mm
amb base d'anclatge i pletines rectangulars amb dos
forats de d.12mm per la seva fixació al terra. Anclatge
recomenat: Mitjançant 4 perns d'expansió M8.

1,000      x 89,40000 = 89,40000

Subtotal: 89,40000 89,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19606

COST DIRECTE 102,66646
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,66646

P-142 FQT2A152 u Tendal format per membrana ref.381 de Serge Ferrari
o equivalent fixada per 4 punts de suport de
sup.74m2 tensada i 94m2 sense tensar. Teixit de
poliéster recobert de PVC per ambdos cares.
Partida totalment acabada segons indicacions de la
D.F. Inclou subministre i instal·lació.

Rend.: 1,000 19.610,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQT20001 u Tendal format per membrana ref.381 de Serge Ferrari
o equivalent fixada per 4 punts de suport de
sup.74m2 tensada i 94m2 sense tensar. Teixit de

1,000      x 19.610,9400 = 19.610,94000
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poliéster recobert de PVC per ambdos cares.
Partida totalment acabada segons indicacions de la
D.F. Inclou subministre i col·locació.

Subtotal: 19.610,94000 19.610,94000

COST DIRECTE 19.610,94000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.610,94000

P-143 FQT2A153 u Estructura del tendal de tubulars cilindrics d'acer
galvanitzat col·locats segons plànol 23.4 de la
documentació gràfica.
- Tubulars de diàmetre 114mm i e=12,5mm. De
longituds 527mm, 484mm i 430mm, col·locats amb
un angle de 68º respecte la hortizontal.
- Tubular de diàmetre 139mm i e=12,5mm. De
longitud 753mm, col·locat amb un angle de 68º
respecre la horitzontal.
- Tubular de diàmetre 60mm i longitud de 200mm
col·locats verticalment.
- Tirant de 50mm, col·locat tensant els tubulars
verticals amb els inclinats segons documentació
gràfica. De longituds 700mm, 490mm, 450mm i
400mm.
- Acer S275JR
Acabat antioxidant. Partida totalment acabada
segons indicacions de la D.F. Inclou subministrament
i instal·lació.

Rend.: 1,000 6.799,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQT20002 u Estructura del tendal de tubulars cilindrics d'acer
galvanitzat col·locats segons plànol 23.4 de la
documentació gràfica.
- Tubulars de diàmetre 114mm i e=12,5mm. De
longituds 527mm, 484mm i 430mm, col·locats amb
un angle de 68º respecte la hortizontal.
- Tubular de diàmetre 139mm i e=12,5mm. De
longitud 753mm, col·locat amb un angle de 68º
respecre la horitzontal.
- Tubular de diàmetre 60mm i longitud de 200mm
col·locats verticalment.
- Tirant de 50mm, col·locat tensant els tubulars
verticals amb els inclinats segons documentació
gràfica. De longituds 700mm, 490mm, 450mm i
400mm.
- Acer S275JR
Acabat antioxidant. Partida totalment acabada
segons indicacions de la D.F. Inclou subministrament
i instal·lació.

1,000      x 6.799,00000 = 6.799,00000

Subtotal: 6.799,00000 6.799,00000

COST DIRECTE 6.799,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.799,00000

P-144 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora
autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m,
per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent
inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de

Rend.: 1,000 0,12 €
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màquina, sense recollir la brossa

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,003 /R x 21,40000 = 0,06420

Subtotal: 0,06420 0,06420
Maquinària

CR118836 h Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW
(6 CV) de potència, amb una amplària de treball de
0,6 a 1 m

0,003 /R x 19,54000 = 0,05862

Subtotal: 0,05862 0,05862

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00096

COST DIRECTE 0,12378
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,12378

P-145 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,006 /R x 21,40000 = 0,12840

Subtotal: 0,12840 0,12840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00193

COST DIRECTE 0,13033
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,13033

P-146 FR34URB1 m2 Descompactació, esmena i preparació del sòl existent
amb compost de classe I d'origen vegetal, segons
NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3, amb una
dosi de 100 litres/m2 (gruix 10cm), escampat i
incorporat al terreny mitjançant màquina
retroexcavadora clavant la cullera al sòl a una
fondària de 60cm i deixant caure el material excavat,
barreja de sòl i compost, des de una altura mínima de
150cm, trencant els terrossos majors de 40cm i
reperfilant posteriorment amb medis manuals. Inclou
el subministrament del compost, subjecte a aprovacio
per part de la DF

Rend.: 1,000 12,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,030 /R x 29,50000 = 0,88500
A013P000 h Ajudant jardiner 0,250 /R x 21,40000 = 5,35000

Subtotal: 6,23500 6,23500
Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,015 /R x 51,26000 = 0,76890

Subtotal: 0,76890 0,76890
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Materials
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ

05C, subministrat en sacs de 0.8 m3
0,110      x 48,11000 = 5,29210

Subtotal: 5,29210 5,29210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09353

COST DIRECTE 12,38953
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,38953

P-147 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 44,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 21,40000 = 4,28000

Subtotal: 4,28000 4,28000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,00000 = 4,22500

Subtotal: 4,22500 4,22500
Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj
07a, subministrada a granel

1,155      x 31,33000 = 36,18615

Subtotal: 36,18615 36,18615

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06420

COST DIRECTE 44,75535
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,75535

P-148 FR3STRIT m2 Encoixinament amb triturat de poda o forestal,
subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix 8 cm

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,040 /R x 21,40000 = 0,85600

Subtotal: 0,85600 0,85600
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,020 /R x 48,15000 = 0,96300

Subtotal: 0,96300 0,96300
Materials

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

0,090      x 27,00000 = 2,43000

Subtotal: 2,43000 2,43000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01284

COST DIRECTE 4,26184
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,26184

P-149 FR41252B u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred
(AUTUMN BLAZE) de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 187,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41252B u Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

1,000      x 187,55000 = 187,55000

Subtotal: 187,55000 187,55000

COST DIRECTE 187,55000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,55000

P-150 FR43943B u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

Rend.: 1,000 165,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43943B u Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm,
en contenidor de 50 l

1,000      x 165,29000 = 165,29000

Subtotal: 165,29000 165,29000

COST DIRECTE 165,29000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,29000

P-151 FR43B42B u Subministrament de Koelreuteria paniculata de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 100,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43B42B u Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 100,00000 = 100,00000

Subtotal: 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 100,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,00000
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P-152 FR45C63B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

Rend.: 1,000 153,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR45C63B u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20
cm, en contenidor de 50 l

1,000      x 153,66000 = 153,66000

Subtotal: 153,66000 153,66000

COST DIRECTE 153,66000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,66000

P-153 FR4CJ212 u Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a
40 cm, en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4CJ212 u Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor
d'1,3 l

1,000      x 2,90000 = 2,90000

Subtotal: 2,90000 2,90000

COST DIRECTE 2,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90000

P-154 FR4H9234 u Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària
de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H9234 u Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,41000 = 3,41000

Subtotal: 3,41000 3,41000

COST DIRECTE 3,41000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41000

P-155 FR4H9S34 u Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30
a 40 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 2,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H9S34 u Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 2,94000 = 2,94000

Subtotal: 2,94000 2,94000

COST DIRECTE 2,94000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94000
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P-156 FR4HPEHA u Subministrament de Pennisetum alopecuroides
'Hamelm' en contenidor de 2 l

Rend.: 1,000 3,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-157 FR4JVVBB u Subministrament de Verbena bonariensis en
contenidor de 2 litres.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-158 FR612367 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 79,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 29,89000 = 5,97800
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 29,50000 = 2,95000
A013P000 h Ajudant jardiner 0,350 /R x 21,40000 = 7,49000

Subtotal: 16,41800 16,41800
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 41,32000 = 8,67720
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,290 /R x 60,38000 = 17,51020
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 42,27000 = 5,57964
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 31,33000 = 9,08570

Subtotal: 40,85274 40,85274
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,230      x 1,44000 = 0,33120
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una

conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj
07a, subministrada a granel

0,691      x 31,33000 = 21,64903

Subtotal: 21,98023 21,98023

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24627

COST DIRECTE 79,49724
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,49724

P-159 FR662111 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació
de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 2,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,065 /R x 21,40000 = 1,39100
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 29,50000 = 0,23600
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,016 /R x 29,89000 = 0,47824
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Subtotal: 2,10524 2,10524
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,44000 = 0,00432

Subtotal: 0,00432 0,00432

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03158

COST DIRECTE 2,14114
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14114

P-160 FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 3,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,130 /R x 21,40000 = 2,78200
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 29,89000 = 0,53802
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 29,50000 = 0,26550

Subtotal: 3,58552 3,58552
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,44000 = 0,00720

Subtotal: 0,00720 0,00720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05378

COST DIRECTE 3,64650
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64650

P-161 FRZ51100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra
d'arbre de perímetre fins a 22 cm, amb sistema de
subjecció format per tres ancorategs metàl·lics,
cables, cingla i sistema tensor

Rend.: 1,000 104,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,350 /R x 21,40000 = 28,89000
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,350 /R x 29,50000 = 39,82500

Subtotal: 68,71500 68,71500
Materials

BRZ51100 u Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de
perímetre fins a 22 cm, format per tres ancoratges
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

1,000      x 35,55000 = 35,55000

Subtotal: 35,55000 35,55000

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/20 Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 104,26500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,26500

P-162 GG113011 M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES
D'ARBUSTIVA, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE
MALES HERBES, NETEJA, PODA, RETALLS,
RETIRADA DE RESTES, TRACTAMENTS
FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS,
ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES
NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES
ESTABLERTES EN EL PPTM.

Rend.: 0,626 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01101 h Encarregat 0,0015 /R x 22,22000 = 0,05324
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 29,50000 = 0,37700
A013P000 h Ajudant jardiner 0,025 /R x 21,40000 = 0,85463
A013P002 h Auxiliar jardiner 0,025 /R x 19,65000 = 0,78474

Subtotal: 2,06961 2,06961
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,001 /R x 31,33000 = 0,05005
C150U0Z0 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR

DE TERRES NETES
0,010 /R x 14,00000 = 0,22364

CRJAR11 H RETALLA TANQUES AMB MOTOR DE GASOLINA 0,025 /R x 3,60000 = 0,14377
CRJAR05 H EQUIP PULVERITZADOR PER A TRACTAMENT

FITOSANITARI O HERBICIDA AMB DIPÒSIT DE
100/200 L, MOTOR A GASOLINA I MUNTAT SOBRE
CARRETÓ

0,0001 /R x 7,67000 = 0,00123

CRVFO H VEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA,
PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES,
MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE
RESTES

0,005 /R x 8,15000 = 0,06510

Subtotal: 0,48379 0,48379
Materials

BSJ02 M3 MATERIAL ENCOIXINAMENT FORMAT PER
RESTES TRITURADES DE PODA, NETES I
SELECCIONADES

0,010      x 0,90000 = 0,00900

BS12 U MATERIAL DIVERS DE MANTENIMENT PARCS I
JARDINS

0,100      x 0,60000 = 0,06000

BRLB1702 L PRODUCTE FITOSANITARI PEL CONTROL DE
PLAGUES I MALALTIES SEGONS INDICACIONS
DE LA D.F.

0,001      x 6,49000 = 0,00649

Subtotal: 0,07549 0,07549

COST DIRECTE 2,62889
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62889

P-163 GG21002 U MANTENIMENT ANUAL D'ARBRAT I PALMÀCIES
EN ZONES VERDES, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ
DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, CONTROL
FITOSANITARI, ADOBAMENTS, REPOSICIONS,
ENCOXINAMENTS, REGS, MANTENIMENT

Rend.: 0,365 28,32 €
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D'ASPRATGES I ALTRES TASQUES
NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES
ESTABLERTES EN EL PPTM.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01101 h Encarregat 0,070 /R x 22,22000 = 4,26137
A012P002 h Oficial 1a podador 0,100 /R x 20,27000 = 5,55342
A013P002 h Auxiliar jardiner 0,100 /R x 19,65000 = 5,38356

Subtotal: 15,19835 15,19835
Maquinària

CRVFO H VEHICLE DE MANTENIMENT TIPUS FURGONETA,
PEL TRANSPORT DE PERSONES, EINES,
MATERIALS, MAQUINÀRIA I RETIRADA DE
RESTES

0,060 /R x 8,15000 = 1,33973

CRA08 H TRITURADORA 0,070 /R x 10,24000 = 1,96384
C150U0Z0 M3 PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR

DE TERRES NETES
0,130 /R x 14,00000 = 4,98630

CRA03 H CAMIÓ VOLQUET 12 T 0,003 /R x 23,73000 = 0,19504
CRA10 H MOTOSERRA AMB MOTOR DE GASOLINA 0,060 /R x 3,71000 = 0,60986
CRA07 H CAMIÓ CISTELLA DE FINS A 15 M D'ALÇADA 0,070 /R x 19,70000 = 3,77808

Subtotal: 12,87285 12,87285
Materials

BSA04 U MATERIAL AUXILIAR 0,100      x 2,00000 = 0,20000
BSA03 H EINES I UTENSILIS 0,010      x 4,60000 = 0,04600

Subtotal: 0,24600 0,24600

COST DIRECTE 28,31720
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,31720

P-164 M21B0003 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa
de senyalització vertical muntada sobre suport de peu
o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1
m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb
mitjans manuals i aplec

Rend.: 1,000 11,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,52000 = 6,38000
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,65000 = 5,16250

Subtotal: 11,54250 11,54250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17314

COST DIRECTE 11,71564
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,71564
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P-165 SFFB0064 u Contractació de comptador de reg, totalment
connexionat a la xarxa d'abastament d'aigua i drets
d'escomesa per un cabal de 10m3/h.

Rend.: 1,000 1.650,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Altres

SFFB0063 m Despeses de Companyia d'Aigües per afectacions a
la xarxa per reparacions. Inclou tot el necessari
segons indicació de Companyia. NOTA: AQUESTA
PARTIDA CAL JUSTIFICAR AMB L'INFORME DE LA
COMPANYIA D'AIGUES.

1,000      x 1.650,00000 = 1.650,00000

Subtotal: 1.650,00000 1.650,00000

COST DIRECTE 1.650,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.650,00000



REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/20 Pàg.: 85

PARTIDES ALÇADES

XPAJ00SS pa Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat
i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i
salut.

Rend.: 1,000 8.703,14 €

_____________________________________________________________________________________________________________

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/20 Pàg.: 86

ALTRES

FD7ZU010 u Partida alçada de connexió a la xarxa existent de clavegueram amb demolicions i reposició de tots
els materials.

1.850,00000 €

FD7ZU012 u Partida alçada de connexió a la xarxa existent de clavegueram amb demolicions i reposició de tots
els materials.

1.150,00000 €

SFFB0063 m Despeses de Companyia d'Aigües per afectacions a la xarxa per reparacions. Inclou tot el
necessari segons indicació de Companyia. NOTA: AQUESTA PARTIDA CAL JUSTIFICAR AMB
L'INFORME DE LA COMPANYIA D'AIGUES.

1.650,00000 €

Z900I2J3 Pa Legalitzacions electrica segons RBT. Incloent taxes i entitats de control. 2.500,00000 €
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 2 CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ  DEL  LLOBREGAT 

ANNEX 16 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1 de 1 

  
 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del projecte, sense 
tenir en compte el Control de Qualitat, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material: 
 
Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM)               364.906,02€ 
 
Despeses Generals           47.437,78€ 
Benefici industrial          21.894,36€ 
PEC Pressupost d’Execució per Contracte                434.238,16€ 
 
IVA (21%)                      91.190,01€ 

PEC Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs)             525.428,17€ 
 
Trasllat ET ENDESA           65.592,42€ 
Enderroc cinema PISA                                86.500,00€ 
Trasllat ET QEP Rubatec                              10.371,65€ 
Rostisseria tapiat local            2.500,00€ 
Projecte i direcció d’obra urbanització               17.800,00€ 
TOTAL                      182.764,07€ 
 
PCA sense IVA         708.192,24€ 
 

IVA (21%)            38.380,45€ 

PCA Pressupost per al Coneixement de l’Administració   746.572,69€ 
 
 
El pressupost per a coneixement de l'Administració de les obres de reurbanització de l’entorn de 
l’antic Cinema Pisa, al terme Municipal de Cornellà del Llobregat, ascendeix  a la quantitat de SET-
CENTS QUARANTS-SIS MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS, AMB IVA INCLÒS.  
 
Barcelona, Desembre de 2019 
Els autors del projecte 
 
 
 
 
 
Marta Peris     José Manuel Toral 
peris+toral.arquitectes 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

1.- DEFINICIÓ I NORMES D'APLICACIÓ GENERAL 

1.1.- Definició 

Aquest projecte té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que es detallen en els documents 

que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la construcció de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions 

contingudes en aquest plec particular i a les instruccions del tècnic director de les obres, a qui correspon la 

interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les dificultats de detall que es puguin presentar. 

 

Els documents del projecte són els següents: 

 

- Document 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 

- Document 2 : PLÀNOLS 

- Document 3 : PLEC DE CONDICIONS 

- Document 4 : PRESSUPOST 

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

obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

 

- Memòria i annexos 

- Plànols 

- Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars) 

- Quadre de preus, núm. 1 

- Quadre de preus, núm. 2 

- Pressupost total 

 

La resta de documents o dades del projecte representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense que 

això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades s'han de 

considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis 

mitjans. 

Els documents contractuals del projecte definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el 

contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte basant-se en les dades que contenen els 

documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, 

distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes 

dades apareguin en algun document contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir prou informació 

directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.  

Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas d'incloure's aquestes com a 

document que complementi el Plec de Condicions Tècniques Generals, prevaldria el que prescriuen les prescripcions 

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

El que s'ha esmentat al plec de condicions i només als plànols, o viceversa, ha de ser executat com si hagués estat 

exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri  del director, quedin prou definides les unitats d'obra 

corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 

 

1.2.- Normes d'aplicació general 

Per a totes les obres objecte d'aquest contracte regiran les especificacions del  Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3, aprovat per Ordre Ministerial del 21-1-88 (d'ara endavant,  

PG-3), amb tots els complements i les modificacions posteriors, excepte en les que siguin explícitament 

complementades, substituïdes o modificades per aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars, el qual, per a millor 

identificació i localització, segueix en els articles la numeració d'aquell. Cal entendre que els aspectes, fins i tot 

considerats en articles del  PG-3 explícitament desenvolupats en el Plec Particular, que no quedin expressament 

regulats per aquest Plec Particular se sotmetran a les determinacions del  PG-3.  

 

Com a norma general, a més, es consideren aplicables les disposicions que a continuació s'enumeren:  

 Plec de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d'obres, d'ara endavant,  PCAGA. 

- Plec de clàusules administratives particulars aplicables a l'obra en qüestió. 

 

GENERAL 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm.5686 

de 5/8/2010) 

- Llei 2/2002 d’Urbanisme (DOGC núm. 3600 de 21/03/2002) 

- Llei 10/2004 de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge 

assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. (DOGC núm. 4291 de 30/12/2004) 
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- Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. (DOGC 02/12/2003) 

- Actuacions per als ens locals del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció 

especial de l’ambient atmosfèric, horitzó 2020 (aprovat per Acord de Govern 127/2014) 

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

de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions 

sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

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

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 

arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

VIALITAT 

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 

instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

• Ordre FOM/3459/2003 , de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 

firmes”, de la Instrucción de carreteras.  (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

• INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 3.1 IC: CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. TRAZADO O.23/4/64 

(BOE: 23/6/64 i 30/6/64) 

• Ordre 27/12/1999 , Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”  (BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

• INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.1 IC: DRENAJE O.21/6/65 (BOE: 17/9/65 i 19/10/65) Modificacions 

(BOE: 23/5/90) 

• INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.2 IC: DRENAJE SUPERFICIAL O.14/5/90 (BOE: 23/5/90) 

• PG/4-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 

PUENTES (MOPU) 

Posteriors modificacions: 

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 
22/1/2000). 

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de 
vehicles (BOE 28/01/2000). 

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i 
fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 

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

núm. 122 de 22/05/1991) 

• INSTRUCCIONES DE CARRETERAS 6.1 i 6.2 IC: SECCIONES DE FIRMES O.23/5/89 (BOE: 30/6/89) 

• INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 6.3 IC: REFUERZO DE FIRMES O.26/3/80 (BOE: 31/5/80) 

• REGLAMENT DE 29/10/1920 DE POLICIA I CONSERVACIÓ DE CARRETERES 

• CODI DE CIRCULACIÓ VIGENT 

• UNE-EN-124 1995 . Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 

vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

XARXES DE SERVEIS 

- CARACTERÍSTIQUES QUE HAN D'ACOMPLIR LES PROTECCIONS A INSTAL·LAR ENTRE LES XARXES 

DELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS PÚBLICS QUE DISCORREN PEL SUBSÒL 

- Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques 

que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics 

que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

- Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Cat alunya pel que es 

modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 
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25/09/1992) 

- Normes UNE  de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE CARÀCTER GENERAL DE LES COMPANYIES SUBMINISTRADORES 

- Normes UNE  de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

XARXA DE SANEJAMENT 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE 

POBLACIONES O.15/9/86 (BOE: 23/9/86) 

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el REGLAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS DE 

SANEJAMENT (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

- Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les NORMES APLICABLES AL 

TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS URBANES. (BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

- RECOMANACIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERAM DE LA CORPORACIÓ 

METROPOLITANA DE BARCELONA 

- ELEMENTS DE CLAVEGUERAM 2013. CLABSA. AJUNTAMENT DE BARCELONA- MEDI AMBIENT. 

XARXA DE PROVEÏMENT D'AIGUA 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUAS O.27/7/74 (BOE: 2 i 3/10/74) Correcció d'errors (BOE: 30610/74) 

- Reial Decret 606/2003 , de 23 de maig de 2003, modificació del REGLAMENT DE DOMINI PÚBLIC 

HIDRÀULIC. (BOE 6/6/2003) 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigu ̈es de Catalunya 

(DOGC 21/11/2003) 

- Real Decreto 140/2003,  de 7 de febrer, por el que se establecen LOS CRITERIOS SANITARIOS DE LA 

CALIDAD DEL AGUA I EL CONSUMO HUMANO (BOE 21/02/2003) 

- Real Decreto Legislativo 1/2001  de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de LA LEY DE 

AGUAS. (BOE 24/07/01) 

- Llei 6/1999, de 12 de juliol, D’ORDENACIÓ, GESTIÓ I TRIBUTACIÓ DE L’AIGUA. (DOGC 22/07/99) 

- Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “INSTALACIONES DE FONTANERÍA: ABASTECIMIENTO” 

- Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “INSTALACIONES DE FONTANERÍA: RIEGO” 

- REGLAMENT GENERAL DEL SERVEI METROPOLITÀ D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA A 

L’ÀMBIT METROPOLITÀ 

XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA/ENLLUMENAT 

Sector elèctric 

- Llei 54/1997  del Sector elèctric 

- Real Decret 1955/2000 , pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2 001) 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. (DOGC 

18/12/2001) 

- REGLAMENTO DE VERIFICACIONES Y REGULARIDAD EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA D.12/3/54 

(BOE: 15/4/54) Modificacions (BOE: 7/4/79; 24/9/84; 6/6/86) 

Alta Tensió 

- REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN D.3151/68 (BOE: 27/12/68) 

Correcció d'errors (BOE: 8/3/69) 

Baixa Tensió 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. R.D. 842/2002.  (BOE núm. 224 18/09/2002) 

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS MIE.BT D.2413/73 (BOE: 9/10/73) Modificació (BOE: 12/12/85) 

Centres de Transformació 

- REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRALES ELÉCTRICAS, LÍNEAS DE 

TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ESTACIONES TRANSFORMADORAS O.23/2/49 (BOE: 

10/4/49) 

- REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES 

ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

MIE.RAT R.D.3275/82 (BOE: 1/12/82) Correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 

- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-RAT, DEL REGLAMENTO SOBRE 

CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS 

DE TRANSFORMACIÓN. Ordre de 6/07/1984 
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- (BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

- NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

- Res. 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES  DE COMPANYIES SUBMINISTRADORES 

 

Enllumenat públic 

- Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques EA-

01 i EA07 aprovat en el Real Decret 1890/2008 del 14 de novembre. 

- NORMES M.V. I INSTRUCCIONS D'ENLLUMENAT URBÀ. 1965 MOPU. ORDENANCES MUNICIPALS 

- Llei 6/2001, D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI 

- AMBIENT (DOGC 12/06/2001) 

- R.D. 842/2002  por el que se aprueba el REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, ITC-BT- 09 

Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002) 

- Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD: ALUMBRADO EXTERIOR 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

- Especificacions tècniques de les Companyies: 

- NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “REDES TELEFÓNICAS EN URBANIZACIONES Y POLÍGONOS 

INDUSTRIALES”. 

- CANALIZACIONES SUBTERRANEAS EN URBANIZACIONES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES. Norma 

Tècnica NT.f1.003/1986 C.T.N.E. 

- ACUERDO UNESA - C.T.N.E. DEL 19 D’ABRIL DE 1976 

- Plec de Condicions de LOCALRET 

XARXA DE GAS 

- Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs (BOE 7/10/1998) 

- NORMAS BÁSICAS DEL GAS EN EDIFICIOS HABITADOS O.29/3/74 (BOE: 30/3/74) Correcció d'errors 

(BOE: 11 i 27/4/74) 

- REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES D.2913/73 (BOE: 

21/11/73) Modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 

- REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. INSTRUCCIONES MIG 

O.18/11/74 (BOE: 6/12/74) Modificacions (BOE: 8/11/83; 23/7/84). Correcció d'errors (BOE: 23/7/84) 

Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan a sus 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 

5.1 (BOE núm. 68 de 21/03/1994) 

Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 (BOE 11/06/1998) 

- INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES O.17/12/85 (BOE: 9/1/86). Correcció d'errors (BOE: 26/4/86) 

- APLICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN RELACIÓ AMB LES INSTAL.LACIONS RECEPTORES DE 

GASOS COMBUSTIBLES D.291/91 del Departament d'Indústria i Energia (DOG: 24/1/92) 

- REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPOSITOS FIJOS 

O.29/1/86 (BOE: 22/2/86). Correcció d'errors (BOE: 10/6/86) 

- Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo” 

(BOE núm. 243 de 9/10/92) 

VARIS 

- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 8.2 IC: MARCAS VIALES O.16/7/87 (BOE: 4/8/87 i 29/9/87) 

- NORMATIVES PARTICULARS DE LES COMPANYIES CONCESSIONÀRIES DE SERVEIS (AIGUA, 

ELECTRICITAT, TELÈFON I GAS) 

- NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ DEL COL.LEGI OFICIAL 

D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. 

- NORMES UNE DECLARADES DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER ORDRES MINISTERIALS DEL 5 DE 

JULIOL DE 1967 I L'11 DE MAIG DE 1971, NORMES UNE ESMENTADES ALS DOCUMENTS 

CONTRACTUALS I, COMPLEMENTÀRIAMENT, LA RESTA DE LES NORMES UNE 

- NORMES NLT DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL JOSÉ LUIS ESCARIO. 

NORMES DIN, ASTM I D'ALTRES NORMES VIGENTS A D'ALTRES PAÏSOS, SEMPRE QUE SIGUIN 

ESMENTADES EN UN DOCUMENT CONTRACTUAL. 

- PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER A LA FABRICACIÓ, EL TRANSPORT I EL MUNTATGE DE 

CANONADES DE FORMIGÓ DE L'ASSOCIACIÓ TÈCNICA DE DERIVATS DEL CIMENT 

- NTE, NORMES TECNOLÒGIQUES DE L'EDIFICACIÓ 

- NORMATIVES PARTICULARS DE LES CORPORACIONS LOCALS 

- INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA RELATIVA ALS ELEMENTS URBANS DE LA CIUTAT DE BARCELONA. ABRIL 

2011 

BARRERES URBANÍSTIQUES 

- Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.  
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- PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES Llei 20/1991 del 

Departament de Benestar Social, 25-11-91 (DOG 4/12/91) 

- DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991 SOBRE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. APROVACIÓ DEL CODI D'ACCESSIBILITAT. Decret 135/95 de 24-03-

1995 

- SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D. 100/1984 del Departament de Sanitat i Seguretat 

Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84) 

- SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS I EN ELS PROJECTES I 

OBRES D'URBANITZACIÓ 

- Circular del Departament de Sanitat i Seguretat Social (1982) 

SISTEMES CONSTRUCTIUS 

- NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN R.D. 1370/88 (BOE: 17/11/88) 

- PDS-1-74 NORMA SISMORRESISTENTE D. 3209/74 (BOE: 21/11/74) 

- EH-91 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O 

- ARMADO R.D. 1039/91 (BOE: 367/91) 

- EP-80 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 

R.D. 1789/80 (BOE: 8/9/80) Modificació (BOE: 12/2/86) Correcció d'errors (BOE: 6/3/86) Derogació de l'art. 58 

per l'EF-88 (BOE: 29/7/88) 

- EF-88 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 

HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO R.D. 824/88 (BOE: 28/7/88) Correcció d'errors (BOE: 25/11/88) 

- NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91) 

- NBE-QB-90 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90) 

- NBE-EA-95 ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACION R.D. 1829/95 (BOE: 18/01/96) 

- NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN D. 462/71 

(BOE: 24/3/71) 

- PLIEGO GRAL. DE CONDICIONES TÉCNICAS. DIRECCIÓN GRAL. DE ARQUITECTURA O. 4/6/73 (BOE: 

13 a 16, 18 a 23 i 25 i 26/6/73) 

- UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L'ÚS DE CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ O. 12/4/85 (DOG: 

3/5/85) 

- RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

- RC-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 

R.D. 1312/88 (BOE: 4/11/88) Correcció d'errors (BOE: 24/11/88) 

- OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 

HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS R.D. 

1313/88 (BOE: 4/11/88) 

- RY-85 PLIEGO GRAL. DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

- YESOS Y ESCAYOLAS. HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PREFABRICADOS Y PRODUCTOS AFINES Y SU HOMOLOGACIÓN 

POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86 Correcció d'errors (BOE: 

7/10/86) 

- CONTROL DE QUALITAT EN L'EDIFICACIÓ D. 375/88 (DOG: 28/12/88) Correcció d'errors (DOG: 13/1/89) 

Desplegament (DOG: 24/2/89, 11/10/89) 

 SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

- NORMAS PARA ILUMINACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO O. 26/8/40 (BOE: 29/8/40) 

- ANDAMIOS. REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (Capítol VII) O. 

31/1/40 (BOE: 3/2/40) 

- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. 9/3/71 (BOE: 16 i 17/3/71) 

Correcció d'errors (BOE: 6/4/71) 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) Complement (BOE: 1/10/66) 

- OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN 

LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PUBLICAS R.D. 1627/97 ( BOE 25/10/97) 

- ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

(Capítol XVI) O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors (BOE: 17/10/70) Interpretació d'articles (BOE: 

28/11/70 i 5/12/70) 

- REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Ordre del 31/01/40 del 

Ministeri de Treball. BOE 03/02/40. 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Ordre del 20/05/52 del Ministeri de Treball. BOE 15/06/52. 

- ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

Ordre del 28/08/70 del Ministeri de Treball. BOE 05, 07, 08 y 09/9/70 

- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Ordre del 09/03/71 del Ministeri de 

Treball. BOE 16 i 17/03/71 
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- EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO. REQUISITOS Y DATOS DE LAS COMUNICACIONES DE 

APERTURA PREVIA O REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES. Ordre del 06/10/86. BOE 08/10/86. Modificacions 

BOE 31/10/86. 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS Reial Decret 1495/1986 de 16 de maig. BOE 21/07/86. 

Correccions BOE 07/03/81 i 16/11/81. 

- MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO 

EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE. Ordre 20/9/86. BOE 17/10/70 

- NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Ordre Ministerial 16/12/87. BOE 29/12/87. 

- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO , LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE 

POBLADO. Ordre 31/08/87. BOE 18/09/87 

- INSTRUCCION TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 

ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. Ordre 

28/06/88. BOE 24/04/88 

- PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL 

RUIDO DURANTE EL TRABAJO Reial Decret 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 02/11/89 

- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Llei 31/1995. BOE 10/11/95 

- REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Reial Decret 39/1997 de Gener de 1997. BOE 

31/01/97 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Decret 

1627/97 del 24/10. BOE 25/10/97. 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Reial Decret 773/1997 de 30/05/97. 

- ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. Ordre 22/04/97. BOE 24/04/97. 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Reial Decret 485/1997. BOE 23/04/97 

-  

Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 

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

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

condicions més restrictives; en qualsevol cas els Plecs administratius primaran sobre els tècnics. 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les disposicions vigents en 

relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, 

gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, càrregues socials i, en general, totes les disposicions 

que s'hagin dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a 

l'Administració Pública. 
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2.- DISPOSICIONS GENERALS 

Direcció de les obres 

És aplicable el que estableixen les clàusules 3 i 4 del  PCAGA. 

 

Funcions del director de l'obra 

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

• Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment de les condicions 

contractuals. 

• Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les modificacions degudament 

autoritzades i el compliment del programa de treball. 

• Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen a la seva 

decisió. 

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

• Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plànols, condicions de 

materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les condicions del contracte. 

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

l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

• Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment normal del 

contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les propostes corresponents. 

• Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i les 

autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns afectats per aquestes, i resoldre els 

problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats amb les obres. 

• Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció immediata de 

determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista haurà de posar a la seva disposició el 

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

• Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del Control de Qualitat, 

com també la interpretació i valoració dels resultats. 

• Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del contracte. 

• Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals establertes. 

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

de les funcions que li són encomanades. 

Personal del contractista 

És aplicable el que estableixen les clàusules 5, 6, 7 i 9 del  PCAGA. 

La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la resta del seu personal 

facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 

La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i terminis del contracte, 

quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu designat per fer-ho. 

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan així resulti de les 

necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a subscriure, amb 

conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de les obres -com els comunicats de 

situació, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la Direcció i d'altres 

definits per les disposicions del contracte o convenients perquè es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell 

requisit. 

 

Ordres al contractista 

És aplicable el que estableix la clàusula 8 del  PCAGA. 

La Direcció Facultativa serà l’únic interlocutor ordinari entre l'Administració i l'adjudicatari. Les ordres esmenades de la 

superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de reconeguda urgència, es comunicaran sempre al contractista per 

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

Direcció amb la mateixa urgència. 

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director facultatiu, cap sol·licitud de 

modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar 

altres persones que es considerin afectades per les obres les remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de 

l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 

En aquelles obres en què l'Ajuntament nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà exclusivament la de 

permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, sense que pugui tenir -per si mateix o 

per delegació- cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà aturar l'execució de determinada unitat d'obra que no 

s'estigui fent d'acord amb les indicacions emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la immediatament 

de l'adopció d'aquesta mesura per tal que disposi el que calgui. 
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3.- INICI DE LES OBRES 

 

Inspecció de les obres 

És aplicable el que estableix la clàusula 18 del  PCAGA. 

El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de les obres. 

Comprovació del replanteig 

És aplicable el que estableixen les clàusules 26 i 27 del  PCAGA. 

Programa de treballs 

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

comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, en el qual ha de constar: 

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

cadascuna. 

b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal.lacions, equip i materials, amb expressió dels 

seus rendiments mitjans. 

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

instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 

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

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

e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

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

detall i els preceptius assajos d'acceptació. 

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és exigible com a tal. 

Ordre d'inici de les obres 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta expressi una altra cosa- al període 

d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte del termini, des l'endemà a la data d'aquella. 

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l'execució del Projecte, el director 

decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu dret a exigir, si s'escaigués, la 

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

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

parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o d'acceptació que resultin necessaris. 

4.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

 

Replanteig de detall de les obres 

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

confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall. 

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

contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme. 

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

replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin. 

Equips de maquinària 

Serà d'aplicació el que estableixen les clàusules 29 i 30 del  PCAGA. 

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

requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

Assajos 

És aplicable el que estableix la clàusula 34 del  PCAGA. 

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direcció Facultativa per a 

la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui 

per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells que es requereixin sense cap abonament.  

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director de l'obra podria 

exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El contractista assumirà totes les despeses que 

s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a 

càrrec d'aquell que s'expressa en la clàusula 32 del  PCAGA. 

Materials 

És aplicable el que estableixen les clàusules 31, 32, 33 i 37 del  PCAGA. 

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

En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i les disponibilitats del que 

es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l'execució de les proves i assaigs necessaris per acreditar-ne la 

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

no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització d'aplecs a l'obra, 

sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius 

o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat. 
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Els aplecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme municipal 

requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta obra, de l'Ajuntament. Sense perjudici de 

la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui. A tal efecte el contractista aportarà tot el que 

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

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

utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i certificats dels fabricants 

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

convenients. 

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

característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment inspeccionables. També cal prendre especial cura en la 

seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, pròpies a l'obra o alienes. 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per qualsevol altre 

concepte serà retirat de l'obra immediatament. 

Tot el que s'ha expressat serà també aplicable al material procedent de l'obra pel que fa a la  possible reutilització. 

Quant a la utilització en altres obres serà d'aplicació el que estableix la clàusula 32 del PCAGA . 

Aplecs 

Serà d'aplicació el que estableixen les clàusules 36, 38 i 52 del  PCAGA. 

L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant de titularitat 

pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. El contractista delimitarà de manera ben 

ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i el condicionament de l'espai propi, com 

també de l'entorn i la zona d'influència. 

L'omissió d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detraiment de la primera certificació que es 

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

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

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

Treballs nocturns o festius 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les unitats d'obra que ell 

indiqui. El contractista haurà d'instal.lar els equips d'il.luminació del tipus i la intensitat que la Direcció ordeni, i 

mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. 

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

qualsevol altra molèstia al veïnat. 

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 

Treballs defectuosos i treballs no autoritzats 

És aplicable el que estableixen les clàusules 39 i 40 del  PCAGA. 

El Constructor ha d'utilitzar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 

particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb el 

que s'especifica també en aquest document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 

contractat i de les faltes i defectes que hi pugui haver per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels 

materials utilitzats o aparells col·locats, sense que l'exoneri de responsabilitat el control que sigui competència de 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials 

d'obra, que sempre s'entendran esteses i acreditades a bon compte. 

Com a conseqüència del que s'ha expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic adverteixi vicis o 

defectes en els treballs executats, o que els materials empleats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 

preceptuades, tant si és en el curs de l'execució dels treballs, com si és un cop s'hagin acabat, i abans de verificar la 

recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord 

amb allò contractat, i tot això a càrrec de la contracta. Si no s'estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i 

reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que serà qui resoldrà. 

Vicis ocults 

Si la direcció facultativa tingués fonamentades raons per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les 

obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els assajos, destructius o 

no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a 

l'Arquitecte. 

Les despeses que s'ocasionin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment, en cas 

contrari seran a càrrec de la Propietat. 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li sembli convenient, 

excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització o provisió, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o 

Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar, en què s'especifiquin totes les 

indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 

Presentació de mostres 

A petició de l'Arquitecte, el Contractista li presentarà totes les mostres dels materials sempre amb el temps previst en 

el Calendari de l'obra. 
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Construccions i conservacions de desviaments 

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

que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra. 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el trànsit de qualsevol 

mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat construïts en aquell moment i ja no 

siguin necessaris. 

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs es consideren 

inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 

Senyalització de les obres i instal·lacions. 

És aplicable el que estableixen les clàusules 22 i 23 del  PCAGA. 

L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients els senyals de 

trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident, com també tots aquells 

addicionals que el tècnic director estimi necessaris. 

El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes prescripcions serà l'adjudicatari. 

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 

1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres com a calçades, o a 

qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, aplecs de material, runa, 

maquinària, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element afecte directament o indirectament als 

treballs en execució. 

2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els senyals reglamentaris 

específics. 

3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases o altres elements que 

puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions han de presentar prou solidesa. 

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

4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou senyalització lluminosa. 

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el seu número de telèfon. 

Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques, rètols o senyals de tot tipus que ha d’instal·lar l'adjudicatari 

amb motiu de les obres. 

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

restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les normes d'aquells organismes interessats. 

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució origini el compliment de 

tot allò que disposa aquest article. 

Precaucions especials durant l'execució de les obres 

És aplicable el que estableix l'article 104.10 del  PG-3. 

La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les zones properes serà 

objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una condició inherent a la realització d'obres dintre del 

domini urbà. 

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió. i pot ordenar la modificació de plans o 

sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin aplicables per 

incompliment d'aquesta especificació. 

Modificacions d'obra 

És aplicable el que estableixen les clàusules 53, 54, 55, 56 i 57 del  PCAGA. 

Materials no utilitzables 

El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 

procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables a l'obra. 

Es retiraran o es portaran a l'abocador, quan així estigués establert en el Plec de Condicions particulars vigent a l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre això, es retiraran quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 

acordant prèviament amb el Constructor la seva taxació justa, tenint en compte el valor d’aquests materials i les 

despeses del seu transport. 

Despeses ocasionades per proves i assajos 

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en l'execució de les 

obres seran a càrrec de la contracta. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà tornar-se a fer de nou a 

càrrec del contractista. 

Neteja de les obres 

Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de materials sobrers, fer 

desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els 

treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 

Obres sense prescripcions 

En l'execució dels treballs que entren en la construcció de les obres i per les quals no hi hagi prescripcions 

consignades explícitament en aquest Plec ni a la resta de la documentació del Projecte, el Constructor s'atendrà, en 

primer terme, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques 

de la bona construcció. 
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5.- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

Verificació dels documents del projecte 

Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 

per a la comprensió de tota l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

Pla de seguretat i higiene 

El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució contenint, si escau, l'Estudi de Seguretat i Higiene, presentarà el Pla 

de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la direcció facultativa. 

Oficina a l'obra 

El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o tauler adequat, en què es puguin estendre i 

consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista sempre hi tindrà, a disposició de la Direcció Facultativa: 

- El Projecte d'Execució complet, inclosos els complements que, si escau, redacti l'Arquitecte. 

- La Llicència d'Obres. 

- El llibre d'Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Higiene. 

- El llibre d'Incidències. 

- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball. 

- La documentació de les assegurances esmentades a l'article 5è. j). 

A més, el Constructor disposarà una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada perquè s'hi 

pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora del dia. 

Danys i perjudicis 

El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona marxa de les feines. 

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

danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol altra 

persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les responsabilitats que comportin. 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com conseqüència immediata i directa d'una ordre explícita de 

l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de Règim Jurídic de l'Administració 

de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es causin a tercers com a conseqüència de vicis de 

projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per raons d'urgència, la reparació del dany causat, 

i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es derivin de tal reparació. 

 

Objectes trobats 

És aplicable el que estableix la clàusula 17 del  PCAGA. 

Evitació de contaminacions 

El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació ambiental, sanitària i 

sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé públic o privat. 

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

neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal·lacions provisionals que no siguin 

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

adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un 

aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa 

en un espai públic i ostensible. 

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

runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis d'aquesta o de la seva àrea d'influència. 

S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la diligència necessària per evitar la degradació 

generalitzada de l'indret. Només resultarà exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i 

allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma 

com s'ha deixat l'indret. El director de l'obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció –a la qual 

podrà convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba conforme, ha 

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

Serveis afectats 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de serveis, cables, 

canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d’instal·lacions i estructures d'obra soterrades, tenen un 

caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per 

mancances i/o omissions. L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa sol·licitarà als 

titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels 

treballs d'excavació manual necessaris. Les despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran 

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

Treballs no estipulats expressament 
Article 11è.- Es obligació de la contracta executar quan sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 

obres, encara que no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, sense separar-se 

del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dintre dels límits de possibilitats que els pressupostos 

habilitin per cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

A falta d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que requereix que es reformi el projecte amb el 

consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 
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per 100 o en més d'un 10 per 100 del pressupost total. 

Interpretacions, Aclariments I Modificacions Dels Documents Del Projecte 

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, 

i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor, el qual estarà obligat a retornar els 

originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 

instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que el Constructor cregui oportuna de fer contra les disposicions preses, l'haurà de dirigir, dintre 

precisament del termini de tres dies, a qui l'hagués dictada, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si el 

sol·licita. 

El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 

comeses, les instruccions o aclariments que es necessitin per a la correcta interpretació i execució del que s'ha 

projectat. 

Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions procedents de la Direcció Facultativa, 

només podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, i són d'ordre econòmic i d'acord amb les 

condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre Tècnic, no s'admetrà 

cap reclamació i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada 

dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori 

per aquest tipus de reclamacions. 

Recusació per part del contractista del personal nomenat per l'arquitecte 

El Constructor no podrà recusar els Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquestes persones de la 

vigilància de les obres, ni demanar que la propietat designi altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la labor d'aquestes persones, procedirà d'acord amb el que estipula l'article precedent, 

però sense que per aquesta causa es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

Faltes del personal 

L'Arquitecte, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 

comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra els dependents o 

operaris causants de la pertorbació. 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció, si escau, 

al que s'estipula en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 

general de l'obra. 

6.- AMIDAMENT I ABONAMENT 

Amidament de les obres 

És aplicable el que estableix la clàusula 43 del  PCAGA. 

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

documentar els amidaments. 

En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols as built integrat en format digital i 

dues còpies, que defineixin la situació i les dimensions reals de tots els elements i les instal·lacions construïts. 

Abonament de les obres 

a) Certificacions: és aplicable el que estableixen les clàusules 44, 45, 46 i 52 del  PCAGA. 

b) Preus unitaris: és aplicable el que estableix la clàusula 48 del  PCAGA. 

c) Partides alçades: és aplicable el que estableix la clàusula 49 del  PCAGA. 

 

Altres despeses a càrrec del contractista 

A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a càrrec del contractista, 

sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les despeses següents: 

• · Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les comprovacions 

respectives. 

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

• · Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maquinària i materials. 

• · De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint les 

disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants. 

• · Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

• · Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, camins i altres vies 

auxiliars. 

• · Les de construcció i conservació de desguassos. 

• · Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a la senyalització 

• adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament incloses en el Pla de Seguretat i Higiene. 

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

• · Les de retirada d’instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus voltants. 
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• · Les de restitució, reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 

• · Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al subministrament d'aigua, 

energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del seu consum. 

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

• Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 

• Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d’Aigües residuals o d'escorrentia durant 

l'execució de les obres, i també el posterior saneig de les zones afectades. 

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

• Les despeses ocasionades per danys a tercers. 

• Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també dels treballs topogràfics. 

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

necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en funcionament i de confecció dels documents 

que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells. 

Les despeses del control de qualitat fins a l'1 % del pressupost d'execució per contracte del projecte i totes les 

necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin explícitament previstes pel 

Pla de Seguretat i Higiene (inclosa l'elaboració), són, així mateix, a càrrec del contractista. 

7.- DISPOSICIÓ FINAL 

1. Les prescripcions d'aquest Plec General o en el corresponent Particular que incorpori, reprodueixi o es remeti 

a aspectes, articles i/o clàusules de normativa estatal, autonòmica o local, inclòs el Plec de Clàusules 

Administratives Generals, s'entendrà automàticament modificades en el moment que es produeixi la seva 

revisió, modificació i/o substitució. 

2. De verificar-se aquesta revisió, modificació i/o substitució, s'autoritza l'alcalde per introduir-les en el text del 

Plec, aprovant si s'escau un text refós del mateix. 

 

 

 

Barcelona, novembre de 2017 

 

 

José Manuel Toral  

Arquitecte Superior col·legiat 43533-3 

peris+toral.arquitectes 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat.  
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0315601,B0310500,B0310020,B031U210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
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La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE.  
  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
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descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en 

pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
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GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus.  
  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
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El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 

no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
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- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 

d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 

0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  
 
 
B036 - ULL DE PERDIU 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0361000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulat procedent de roques dures.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida. 
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 
Ha de complir les condicions addicionals que puguin constar a la partida d'obra en què 
intervingui.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B037R000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o 

dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.  
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 

cantera o de grava natural.  
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de 
granulometria uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 
sota les condicions possibles més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres 
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la 
durabilitat de la capa on es col·loqui.  
  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de 
pedra de cantera o de grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories 
de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a 
l'article 510 del PG3 vigent.  
Composició química:  
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui 

en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%  
- A la resta: < 1%  
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids 

reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7%  
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: 
ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de 
complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  
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- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en 
massa  
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  
- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la 
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de 
complir:  
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes 
a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, 
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma 
UNE-EN 13242.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent 
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat 

del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
- Referència a la norma EN 13242. 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert a la DT.  
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes 
o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es 
prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 

segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
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- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents 
assaigs d'identificació i caracterització del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 

segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que 
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s'han aprovat 10 lots consecutius.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els 
altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i 
els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B051E201,B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
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En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment.  
  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
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¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
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- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
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- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 
del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 
preventivament.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  
 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0552100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Emulsions bituminoses  
- Betum asfàltic  
- Betum modificat amb polímers  
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un 
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent 
emulsionant.   
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del 
cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, i amb viscositat elevada a temperatura 
ambient.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
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EMULSIONS BITUMINOSES:  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  
Càrrega de partícules: Polaritat positiva  
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos 
(hulla o d'altres), o betums oxidats.  
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el 
següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació  
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.  
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, 

segons UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:  

- ADH: reg d'adherència 
- TER: reg termoadherent 
- CUR: reg de curat 
- IMP: reg d'imprimació 
- MIC: microaglomerat en fred 
- REC: reciclat en fred  

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC  
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC  
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
  
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
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¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
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+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.  
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes 
temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides.  
Es considera els següents tipus de betums asfàltics:  
- Convencionals, segons UNE-EN 12591.  
- Durs, segons UNE-EN 13924.  
- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.  
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos nombres 
representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per 
una barra a la dreta (/) segons el següent format: P.mín/P.màx.  
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima.  
La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre 
nombres, els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb 
l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un 
guió (-), representatius del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per 
una barra a la dreta (/) segons el següent format: MG P.mín/P.máx-R.mín/R.máx.  
- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- R.mín: Punt de reblaniment mínim. 
- R.màx: Punt de reblaniment màxim.  
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:  
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- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25  
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64  
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2:  
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam.vaso abert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦ 
¦                         ¦        ¦      ¦      ¦   59/69  ¦   54/64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 15-25¦   35-50  ¦   50-70  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 60-76¦   59-69  ¦   54-64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦   <=0,5  ¦   <=0,5  ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=55 ¦   >=50   ¦   >=50   ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=10 ¦   <=10   ¦   <=10   ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦  De+0,1  ¦  De+0,1  ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦  a +1,5  ¦  a +1,5  ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦          ¦          ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦  TBR ¦   <=-8   ¦   <=-12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt inflam.vaso obert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=245¦   >=235  ¦   >=235  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦  >=99,0  ¦  >=99,0  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S'informarà del valor.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per 
l'ús d'un o més polímers orgànics. 
Es consideraran també com betums modificats:  
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel. 
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents.  
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta 
de fabricació a l'obra.  
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La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de 
tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb 
l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) 
representa el punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la 
fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra 
C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.  
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.  
Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:  
- PMB 10/40-70 
- PMB 25/55-65 
- PMB 45/80-60 
- PMB 45/80-65 
- PMB 45/80-75 
- PMB 75/130-60  
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:  
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 14023      ¦   PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                              ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦   75  ¦ 
¦                              ¦  40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦ 
¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC    ¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt reblan.    ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió. Força  ¦13589 ¦j/cm2 ¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat      ¦13703 ¦      ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC   ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC      ¦13398 ¦  %   ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta-   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC   ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(*)     ¦penet. ¦ 1426 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt            ¦ ISO  ¦ ºC   ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 
¦d'inflamació    ¦ 2592 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦                ¦      ¦      ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦Canvi de massa  ¦12607 ¦  %   ¦  <=0,8¦  <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦  <=1,0¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Penet.reten     ¦ 1426 ¦  %   ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦  >=60 ¦  >=60 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦ <=10 ¦  <=10 ¦  <=10 ¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Dismin.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦   <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦  <=5  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR: S'informarà del valor.  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de 
fabricació:  
- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
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- T < 180ºC per a la resta.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la 
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-
ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la 
comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec.  
  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar 
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que 
permeti prendre mostres.  
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran 
amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.  
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i 
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.  
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, 
caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran 
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.  
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin 
disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.  
  
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura 
situats a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per 
qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més 
d'una vàlvula per a poder prendre mostres.  
Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs 
estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que 
eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius 
(10ºC). Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran 
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i 
aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el 
temps màxim d'emmagatzematge i la necessitat d'homogeneïtzació, o no, en el transport i 
emmagatzematge.  
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del 
PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització. 
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix 
vertical, amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA:  
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UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas.  
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para 
pavimentación.  
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para 
pavimentación.  
* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los 
betunes especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los 
betunes modificados con polímeros.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent 
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable:  
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:  
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics durs:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics multigrau:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i 
marcatge CE corresponent.  
L'albarà ha d'incloure:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat 

subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda.  
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent:  

- Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924. 
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.  

- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst  
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni 
substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques 
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:  
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
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- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:  

- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 

13588).  
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit 

d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:  
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons 

UNE-EN 1426). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, 

segons UNE-EN 1427). 
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques 
essencials incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-
EN 14023:  
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-

EN 13924-2). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al 

envelliment, segons UNE-EN 12607-1):  
- Penetració retenida, segons UNE-EN 1426. 
- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.  

- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o 
modificats amb polímers. 

- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb 
polímers. 

- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.  
El subministrador haurà d'aportar informació sobre:  
- Temperatura màxima d'escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
- Temps màxim d'emmagatzematge.  
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a 
l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport 
i emmagatzematge.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Control de recepció:  
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 

acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.  
Control addicional:  
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho 

requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant 
l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
Control en el moment d'utilització:  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
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Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament 
lent o termoadherents:  
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.   
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) 
o sobre el fabricat en obra:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció:  
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 

transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim 

de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
Control en el moment d'utilització:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- Quantitat de 30 t. 
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i 

curat.  
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 

transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim 

de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
Control addicional:  
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 

transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar 

assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la 

sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar 

assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció en betums subministrats en cisterna:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 

transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar 

assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
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Control de recepció en betums fabricats en obra:  
- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran 

de la canonada de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant.  
Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la 

sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar 

assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin 
alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.  
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B064300C,B064500C,B0643002,B0643003,B0643004. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08.  
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
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- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
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- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  
- Identificació del subministrador  
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- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 

<= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
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- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
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- Altres casos:  N >= 4  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 

altre cas:  
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- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar 
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual 
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat.  
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B065960B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
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- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
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- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
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+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  
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- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 
<= 2  

- Massissos:  
- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 

inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
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No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 

altre cas:  
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar 
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual 
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat.  
 
 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B06NPF2P,B06NN14C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
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- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació 
del formigó estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 
contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
REUBANITZACIÓ ENTORN PISA 
 
 
 
 

45 
  

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a 

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o 
la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  
- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb 

la dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0710250,B0710150. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser 
utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se 
en forma d'un o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 

dispersió millorats).  
  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
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- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 

es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
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- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que 
li siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  
- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería.  
  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 

està llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la 

mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d'aplicació  
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats 
especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà 
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a 
compressió (UNE-EN 1015-11)  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11.  
  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 

de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és 
inferior al 90 % del previst en el projecte.  
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B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro.  
  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B2C000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
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- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  
- Tensió de última d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 

de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  

32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o 

elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08.  

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
REUBANITZACIÓ ENTORN PISA 
 
 
 
 

54 
  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, 
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 

cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les 
colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del 
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast 
de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a 

mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els 
següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  
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- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els 
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de 
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada 
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels 
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla 
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, 
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 
36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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B0B34256. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
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Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a 
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament:  >= 8% 
- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i 
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 

elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o 

d'un dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 

longitudinal):  25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat:  
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- Subministrament < 300 t:  
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, 
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 

cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les 
colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del 
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast 
de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a 

mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els 
següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els 
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de 
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada 
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mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels 
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla 
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, 
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 
36832.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B77A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vel de polietilè  
- Làmina de polietilè  
- Làmina de poliolefina  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La làmina ha de ser homogènia.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes.  
Ha de ser estanca a l'aigua.  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina  
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada 

pel fabricant  
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb 
la norma UNE-EN 13501-5.  
Toleràncies:  
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%  
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.  
  
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 

declarat pel fabricant  
- Resistència a tracció:  

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les 
direccions longitudinal i transversal de la làmina  

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les 
direccions longitudinal i transversal de la làmina  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m  
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  
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- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.  
  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes 
de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).  
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:  
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques essencials:  

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  
- Durabilitat:  

- Oxidació (UNE-EN 14575) 
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  

- Característiques complementàries:  
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Gruix (UNE-EN 1849-2)  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  
- Allargament (ISO/R 527-66)  
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i 
obres subterrànies:  
- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines 
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  
- Reacció al foc  

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:  
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  
- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:  

- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a 
abocadors de residus líquids o sòlids:  
- Durabilitat:  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho 
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  
  
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho 
para el control del vapor. Definiciones y características.  
  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 
impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.  
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento 
secundario.  
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  
- Identificació del producte  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 

fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst  
- Informació sobre les característiques essencials  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, 

altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
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 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció 
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al 

sistema 1) 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 
- Sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en 
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una 
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha 

realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, 
A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E  
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc 
classificats en classe F:  

- Sistema 3: Declaració de prestacions  
- Sistema 4: Declaració de prestacions  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
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A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 

fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaració de prestacions  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 

característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb 
autoprotecció mineral)  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a 
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  
- Resistència a l'impacte.  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):  
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)  
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)  
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)  
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- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)  
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)  

- Per a membranes:  
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)  
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493  
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)  

- En casos especials, s'inclouran a més:  
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)  
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B96118G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies 
exteriors a les que delimita.  
S'han considerat les vorades dels materials següents:  
- Pedra granítica  
- Pedra de marès  
S'han considerat les formes següents:  
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.  
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Les cares vistes han de ser planes i buixardades.  
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.  
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:  
- Amplària:  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 3 mm  

- Alçària Classe 1 (marcat H1):  
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Alçària Classe 2 (marcat H2):  
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:  
- Classe 1 (marcat D1):  

- Tallat:  ± 5 mm 
- Tall en brut:  ± 15 mm 
- Texturat:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  
- Tallat:  ± 2 mm 
- Tall en brut:  ± 15 mm 
- Texturat:  ± 5 mm  

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:  
- Tall en brut:  

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  

± 10 mm 
- Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Texturat:  
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  

± 7 mm 
- Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en 
l'interval del 2% del valor declarat  

- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han 
de ser:  

- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com 
a mínim:  
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
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- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.  
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
 
 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B96517D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la 

seva capa superficial  
S'han considerat les formes següents:  
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Classes en funció de la resistència climàtica:  
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
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- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-

desglaç;  cap valor unitari > 1,5  
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  
Classes en funció de la resistència a flexió:  
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 

mm, <= 10 mm  
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 

l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 

per tal de realitzar els següents assaigs:  
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de 
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs 
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  
 
 
B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B96AUG10,B96AUG20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
REUBANITZACIÓ ENTORN PISA 
 
 
 
 

71 
  

Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així 
com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.  
Toleràncies:  
- Llargària de les peces:  

- Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
- De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
- De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
- De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
- De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
- De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
- A partir de 25001 mm:  ± 10 mm  
  

PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc:  >= 98,5 %  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.  
 
 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B97423E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les 
arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5%  
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):  
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2  
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
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- Gruix:  ± 3 mm  
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm  
- Balcaments:  ± 0,5 mm  
- Planor:  ± 0,4 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y 
recepción en obra.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 

peces) per tal de realitzar els següents assaigs:  
- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):  

- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc  

- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)  
- Resistència a flexió 
- Estructura  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de 
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs 
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  
 
 
B98 - PECES ESPECIALS PER A GUALS 
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9811G4F,B981QG6F,B9811G2F,B981QG4F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies 
exteriors a les que delimita.  
S'han considerat les vorades dels materials següents:  
- Pedra granítica  
- Pedra de marès  
S'han considerat les formes següents:  
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.  
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.  
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.  
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:  
- Amplària:  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 3 mm  

- Alçària Classe 1 (marcat H1):  
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Alçària Classe 2 (marcat H2):  
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:  
- Classe 1 (marcat D1):  

- Tallat:  ± 5 mm 
- Tall en brut:  ± 15 mm 
- Texturat:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  
- Tallat:  ± 2 mm 
- Tall en brut:  ± 15 mm 
- Texturat:  ± 5 mm  

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:  
- Tall en brut:  

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  

± 10 mm 
- Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  
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- Texturat:  
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  

± 7 mm 
- Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en 
l'interval del 2% del valor declarat  

- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han 
de ser:  

- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com 
a mínim:  
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.  
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9E13200,B9E1001,B9E1S000,B9E123208. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
- Panot gris per a voreres  
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- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm):  
- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
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- Concavitat màxima:  2,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 

anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 

declarats pel fabricant:  
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant el foc  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 1339 
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
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- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Els productes destinats a ús en cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 

peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)  
- Sobre 3 mostres de 3 peces:  

- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc  

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna  
- Resistència a flexió 
- Estructura 
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament.  
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de 
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.  
 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9H11J51,B9H11251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, 
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una 
temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 
eventualment additius.  
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un contingut 
elevat en buits, per a ús en capes de rodadura de 4 a 5 cm  
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- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat 
granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes 
amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm  
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una 
discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, un 
contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar en 
capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar 
carbonitzada o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions 
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst  
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  
     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat 
total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la 
mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, 
s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que 
passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una 
aproximació del 0,1%  
     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels 
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 
0,063 mm.  
     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels 
granulats fins  
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de 
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  
MESCLES CONTINUES:  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 
especificats.  
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre 
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el 
lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en 
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
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pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 
13108-1  
     Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels 
següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm  
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la 
UNE-EN 13108-1  
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-
1.  
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  
     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat 
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.  
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.  
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 
temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior 
especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura 
mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o 
additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han 
d'estar declarades pel fabricant.  
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  
     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  
     - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 
13108-1  
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu  
     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant 
han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria 
del material.  
     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  
     - Contingut de lligant:  >=3%  
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els 
valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  
     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  
Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 
13108-1. 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
REUBANITZACIÓ ENTORN PISA 
 
 
 
 

80 
  

     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de 
complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.  
MESCLES DISCONTÍNUES:  
Requisits dels materials constitutius:  
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents: 
     - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 
     - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
     - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430  
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats  
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la 
mescla, d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de 
complir amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de 
l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.  
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la 
sèrie 2 segons la  norma UNE-EN 13043.  
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per 
un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins 
compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de 
la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar 
dels següents: 
- Mescles discontinues: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 
- Mescles tipus SMA: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 
- Mescles drenants: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 16 mm, 20 mm 
         - El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents:  
1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm.  
     La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, 
els límits globals de la qual s'especifiquen a les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en 
mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants.  
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent 
a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants.  
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu  
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 
en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de 
l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.  
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, 
a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants  
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la 
taula 15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants.  
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot 
superar el 10% de la massa total de la mescla.  
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Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor 
de la deformació per a 1 milió de cicles)  
MESCLES DISCONTINUES BBTM:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2.  
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 8 de 
l'UNE-EN 13108-2.  
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: 
     - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
     - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
     - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  
MESCLES DISCONTINUES SMA:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant 
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5.  
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de 
ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la 
taula 13 de l'UNE-EN 13108-5.  
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: 
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la categoria d'escorriment del lligant - material màxim escorregut, 
segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-5.  
MESCLES DRENANTS:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  <= 10% en massa  
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 
l'especificat a la taula 6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7  
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- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a 
màxim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-
EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a 
mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 10 de l'UNE-
EN 13108-7  
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser el corresponent a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7.  
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: 
     - Grau 35/50:  150 a 180ºC 
     - Grau 50/70:  140 a 175ºC 
     - Grau 70/100:  140 a 170ºC 
     - Grau 160/220:  130 a 160ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball.  
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció 
i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el 
comportament de la mescla mínim, similar a l'obtingut amb el lligant bituminós dels 
especificats en l'article 212 del PG 3.  
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s'han de corregir 
multiplicant pel factor  x = 2,65/d.  
Toleràncies:  
- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols 
mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  
     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%   
- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols 
mineral):  ± 0,3%  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o 
base  
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits 
en la taula 542.1 del PG 3.  
L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base 
i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles 
que tinguin deformacions plàstiques.  
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats 
combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 
0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la 
mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del 
PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, 
amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%.  
Contingut de lligant: 
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 
- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 
- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75%  
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de 
la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral:  Ha de complir el valor especificat 
en la taula 542.12 del PG 3.  
Contingut de forats:  Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons 
les normes següents: 
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- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 
- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32  
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l'establert en les 
taules 542.14a o 542.14b del PG 3.  
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12): 
- Capes base i intermèdia:  >= 80% 
- Capes de rodadura:  >= 80%  
MESCLES DISCONTINUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3: 
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16  
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75.  
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats 
combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 
mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, 
els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG-3 
per les mescles discontinues i les mescles poroses. En el cas de les mescles tipus SMA els 
valors han d'estar inclosos dins dels tamisos fixats en aquest plec. El valor s'ha d'expressar 
en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 
que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%.  
Mescla tipus SMA: 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
|Tipus de mescla|              obertura dels tamisos (mm)                      | 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
|               |  22  |  16  | 11,2 |  8   | 5,6  |  4   |   2  |  0,5 | 0,063| 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
|SMA 8          |      |      | 100  |90-100| 35-55|      | 20-30|      |  8-12| 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
|SMA 11         |      |  100 |90-100| 60-80|      | 28-43| 25-35| 14-23|  7-9 | 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
|SMA 11NR       |      |  100 |90-100| 60-80|      | 17-27| 15-25| 8-16 |  4-6 | 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
|SMA 16         | 100  |90-100|      | 20-35|      | 17-27| 15-23| 9-15 |  5-10| 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+  
Contingut de lligant: 
- BBTM B:  >= 4,75% 
- BBTM A:  >= 5,20% 
- SMA 8: >= 6,50% 
- SMA 11: >= 6,00% 
- SMA 16: >= 5,50% 
- PA:  >= 4,30%  
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de 
la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral: 
- BBTM A:  1,2  1,6 
- BBTM B:  1,0  1,2 
- SMA 8 i SMA 11: 1,2  1,4 
- SMA 16: 1,1  1,3 
- PA:  0,9  1,1  
Contingut de forats (UNE-EN 12697-8, UNE-EN 13108-20): 
- BBTM A:  >= 4% 
- BBTM B:  >= 12% 
- SMA 8, SMA 11 i SMA 16: >= 4% 
- SMA 11NR: >= 12% 
- PA:  0,9:  >= 20%  
En mescles tipus SMA, l'additiu estabilitzant: s'utilitzarà prioritàriament granulats de fibra 
de celulosa, en un percentatge no inferior a l'estipulat seguidament, indicat sobre massa de 
la mescla, i en quantitat suficient com per assolir el nivell d'escorriment prescrit: 
- SMA 8, SMA 11 i SMA 16: >= 0,3% 
- SMA 11NR: >= 0,4%  
Escorriment de lligant en mescles tipus SMA (UNE-EN 12697-18, capítol 5): ha de ser inferior 
al 0,3%  
Resistència a la deformació permanent en mescles discontinues i mescles SMA (UNE-EN 12697-22):  
Ha de complir l'establert en les taula 543.12 del PG 3  
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Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12): 
- BBTM:  >= 90% 
- PA:  0,9:  >= 85% 
- SMA: >= 90%  
Pèrdua de partícules en mescles drenants  (UNE-EN 12697-17): 
- En categoria de tràfic T00 a T2:  <= 20% 
- En la resta de casos:  <= 25%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el 
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 
el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES CONTINUES:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso.  
MESCLES DISCONTINUES BBTM:  
UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas 
bituminosas para capas delgadas.  
MESCLES DRENANTS:  
UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas 
bituminosas drenantes.  
MESCLES DISCONTINUES SMA:  
UNE-EN 13108-5:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas 
bituminosas tipo SMA.  
MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
En l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a 
mínim, la informació següent:  
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-
EN 
- Detalls de tots els additius  
- Mescles continues 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en 
mescles per a ús en aeroports   
- Mescles discontínues: 
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     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-2 
     - Detalls de la conformitat amb l'apartat 5.7 de la UNE-EN 13108-2 quan les 
especificacions d'estabilitat mecànica ho requereixin 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.8 i 5.9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
per a ús en aeroports  
- Mescles drenants: 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-7 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.9, 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-7 en 
mescles per a ús en aeroports  
- Mescles tipus SMA:  
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-5 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.6 i 5.9 de la UNE-EN 13108-5 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-5 en mescles 
per a ús en aeroports  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació  
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica  
     - Referència a la norma europea EN  
     - Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  
     - Informació de les característiques essencials segons l'annex ZA de l'UNE-EN  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
A***, D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de 
la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar 
durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant 
el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del 
foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció 
enfront del foc):  
     - Sistema 1: Declaració de prestacions  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN 
CARRETERES:  
La fórmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de fabricació, ha 
d'incloure com a mínim, la informació següent: 
- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l'alimentació i, en el seu cas, 
desprès de la classificació en calent.  
- En mescles continues: Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per 
als tamisos 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la 
UNE-EN 933-2 que corresponguin per a cada tipus de mescla expressada en percentatge del 
granulat total amb una aproximació de l'1%, excepte el tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb 
una aproximació del 0,1%  
- Dosificació, en el seu cas, de pols mineral d'aportació, expressada en percentatge del 
granulat total amb una aproximació del 0,1%  
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat  
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclòs el pols 
mineral), i la d'additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat 
- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa 
total de la mescla  
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- Densitat mínima a aconseguir en mescles continues o mescles SMA  
- Densitat mínima a assolir en les mescles bituminoses BBTM A i el contingut de forats en les 
BBTM B i PA  
També es senyalitzaran:  
- Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels granulats amb 
el lligant 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ de granulats i lligant. En cap cas s'ha 
d'introduir en el mesclador granulat a una temperatura superior a la del lligant en més de 
15ºC.  
- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s'ha de fixar dins del rang corresponent a una 
viscositat del betum de 150 a 300 cSt, en mescles continues o 250 a 450 cST, en les 
discontinues. En el cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en 
la temperatura de mescla s'ha de tenir en compte el rang recomanat pel fabricant, per al tipus 
de mescla.  
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport 
- La temperatura mínima de la mescla a l'iniciar i acabar la compactació 
- En el cas en que s'utilitzin addicions, s'ha d'incloure les prescripcions necessàries sobre 
la forma d'incorporació i temps de mesclat  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del 
fabricant.  
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen 
el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.  
MESCLES CONTINUES:  
La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en 
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9.3.1 del PG 3.  
MESCLES DISCONTINUES:  
La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en 
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 543.9.3.1 del PG 3.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 
especificacions del plec de condicions.  
 
 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9H11J51,B9H11251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, 
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una 
temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 

eventualment additius.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar 
carbonitzada o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
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- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions 
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst  

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 

granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han 
de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. 
Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la 
mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 
mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el 
percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha 
d'expressar amb una aproximació del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels 
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 
mm i 0,063 mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions 
dels granulats fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de 
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  

  
MESCLES CONTINUES:  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 

constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:  
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 

semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 

especificats.  
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa 

sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 
13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en 
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 
13108-1  
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels 

següents:  
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 

mm, 31,5 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 

16 mm, 20 mm, 31,5 mm  
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la 
UNE-EN 13108-1  
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- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 
13108-1.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual 
o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat 
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, 
segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 
temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit 
superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de 
grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas 
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 

modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el 

corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 
13108-1  

- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu  

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han 
de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria 
del material.  

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  
- Contingut de lligant:  >=3%  
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors 

màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  
Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de 
l'UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir 
el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.  

  
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot 
superar el 10% de la massa total de la mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor 
de la deformació per a 1 milió de cicles)  
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CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:  
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 

regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o 

base  
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 
13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.  
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant 
hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a 
o 542.1b del PG 3 segons correspongui.  
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el 
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 
el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES CONTINUES:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso.  
  
MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a 
mínim, la informació següent:  
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-

EN 
- Detalls de tots els additius  
- Mescles continues  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles 

per a ús en aeroports  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
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- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica  

- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
A***, D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de 
la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar 
durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant 
el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del 
foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció 
enfront del foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN 
CARRETERES:  
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de 
treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del 
fabricant.  
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen 
el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.  
  
- MESCLES CONTINUES:  
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en 

aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els 
indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 
especificacions del plec de condicions.  
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES I AMPITS 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BB12M006. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.  
S'han considerat els tipus de baranes següents:  
- De perfils buits d'acer  
- De perfils IPN  
  
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 
especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  
Toleràncies:  
- LLargària del perfil:  ± 1 mm  
- Secció del perfil:  ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
  
BARANES DE PERFILS IPN:  
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 
calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar.  
Tipus d'acer:  S275JR  
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
  
BARANES DE PERFILS IPN:  
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control 
serà:  
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment 

galvanitzat.  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions 

exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).  
- Assaigs estàtics 
- Assaigs dinàmics 
- Assaigs de seguretat  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):  

- Massa de recobriment (mètode magnètic) 
- Assaig d'adherència del 
- Comprovació geomètrica  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, 
segons UNE 85240.  
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del 
galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.   
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb 
les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses 
incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin 
d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.  
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBM1AHA1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies 
utilitzades per vehicles i/o vianants.  
S'han considerat els elements següents:  

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel 'Catálogo de 
señales verticales de circulación' publicat per la Dirección General de Carreteras; 
únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos.  

- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i 
acoten la seva prescripció.  

S'han considerat els materials següents:  
- Alumini anoditzat.  
- Acer galvanitzat  

S'han considerat els acabats següents:  
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- Amb pintura no reflectora  
- Amb làmina retrorreflectant.  
  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer 
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i 
recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.  
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.  
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.  
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de 
la norma UNE-EN 12899-1.  
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):  

- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la 
seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)). 

- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, 
el substrat es una placa plana). 

- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de 
la superfície de la senyal front a la corrosió).  

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol 
VI/Secció 4ª, del 'Reglamento General de Circulación', així com la vigent Norma 8.1-IC 
'Señalización vertical' de la Instrucción de Carreteras.  
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1.  
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 
del PG 3/75 MOD 11-OM.  
No s'admetrà la utilització de les classes següents:  

- Pressió de vent: Classe WL2 
- Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 
- Carregues puntuals: Classe PL0 
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0  

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients 
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.  
  
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:  
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han 
de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de 
luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una 
massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les 
normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.  
  
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:  
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o 
identificació correctes, com ara bonys, etc.  
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial  
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la 
norma UNE 135331  
Brillantor especular a 60°C:  > 50%  
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra  
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament  
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):  

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  

Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):  

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10  
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.  
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras.  
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.  
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar 
sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha 
de tenir un codi d'identificació.  
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats 
al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:  
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica 

si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les 

taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la 
mateixa norma. 

-   
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:  
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al 

canvi de làmpades si fos el cas  
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa 
que contingui, entre altres, les següents dades:  
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la 
marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la 
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documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells 
verticals, així como la retrorreflexió del material.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.  
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne 
el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.  
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 
control definides.  
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBMZ5610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles  
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització  
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles  

- Separador per a barrera metàl·lica simple 
- Separador per a barrera metàl·lica doble 
- Connector de suport tubular 
- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat 
- Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes 
- Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica 
- Topall final per a barrera metàl·lica simple  

- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat  
  
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.  
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i 
Si+2,5P<=0,09%)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 
1461.  
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar.  
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.  
Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.  
Gruix nominal suport tipus C:  4 mm  
Gruix nominal suport tubular:  3 mm  
  
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:  
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport 
de senyalització vertical.  
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Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 
135314.  
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 
1461.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar.  
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.  
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir  
Toleràncies:  
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm)  
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6%  
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+  
  
ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu 
correcte funcionament.  
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i 
Si+2,5P<=0,09%)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 
1461.  
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar.  
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final :  
UNE 135122.  
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123.  
Gruix nominal:  3 mm  
  
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.  
Compliran les condicions de la norma UNE 135122. 
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no 
definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.   
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha 
de ser llegible a simple vista i indeleble.  
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de 
l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els 
perfils i el terreny.  
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  
  
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  
  
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a 
simple vista i indeleble.  
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el 
terra.  
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.  
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  
  
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.  
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu 
suport.  
  
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
  
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA 
DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  
  
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:  
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos 
accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones 
y ensayos.  
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* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen 

el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les 
condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons 
la norma UNE-EN ISO 1461. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es 

realitzaran els següents assaigs:  
- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de 

ruptura (UNE-EN 10025).  
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons 
la norma UNE-EN ISO 1461. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQ21BC70. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de 
tub.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de 
planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. 
Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a 
bloquejar-la.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç 
superior.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Alçària:  50 cm  
Tipus d'acer:  S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades 
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS 
SUPERFICIALS 
BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR341150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
- Bioactivador microbià  
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:  
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una 
matriu orgànica de turba negre.  
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22%  
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g  
Contingut de matèria orgànica:  30%  
Grandària màxima:  2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats i precintats.  
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus 
d'humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Designació del producte que conté  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el 

cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència 

de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra 
vegetal, amb la determinació de:  
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques.  
 
 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR3P2110,BR3PE450. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra  
  
TERRA VEGETAL:  
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un 
alt contingut de matèria orgànica.  
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb 
incorporació d'adobs orgànics.  
Mida dels materials petris:  <= 20 mm  
Mida dels terrossos:  
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  
Composició granulomètrica:  
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  
Composició química:  
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5  
  
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  
Composició granulomètrica:  
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4%  
Composició química:  
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5  
  
TERRA VOLCÀNICA:  
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.  
Granulometria:  4 - 16 mm  
Calç:  < 10%  
Densitat aparent seca:  680 kg/m3  
  
ESCORÇA DE PI:  
Escorça de pi triturada i completament fermentada.  
Calç:  < 10%  
pH:  6  
Densitat aparent seca:  230 kg/m3  
  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
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Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada 
i paper reciclat.  
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  
Grandària màxima:  25 mm  
Composició:  
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  
Subministrament: En sacs o a granel.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Subministrament: En bales empaquetades.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
En els sacs han de figurar les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el 

cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència 

de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra 
vegetal, amb la determinació de:  
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques.  
 
 
BR4 - ARBRES I PLANTES 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR41252B,BR43943B,BR43B42B,BR45C63B,BR4CJ212,BR4H9234,BR4H9S34. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que 
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. 
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 
intacte, compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat.  
  

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
REUBANITZACIÓ ENTORN PISA 
 
 
 
 

104 
  

ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra:  
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc.  
  
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
  
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la 
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, 
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.  
  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors 
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies 
utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, 
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el 
valor o la qualificació per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior 
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de 
l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria 
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques:  
- Dimensions:  >= 30x30 cm  
Subministrament en rotlles:  
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm  
Toleràncies:  
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
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Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i 
gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  
  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de 
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte 
amb el terra.  
  
PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser 
inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del 
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es 
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
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* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Sembres i gespes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de:  
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  
  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 

que intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca 
(a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents.  
  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0B2I010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El 
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes 
utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla.  
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El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre 
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 
colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 
maquinària específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0B2I010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
 
BARRES CORRUGADES: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
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El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E3 - FONAMENTS 
E31 - RASES I POUS 
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E31522H3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 

mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
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- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  
- Secció transversal (D:dimensió considerada):  

- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
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El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 

plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat.  
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E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E31B3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
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Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
 
 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E7B20001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
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- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat  

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el 
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments:  
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la 
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts 

longitudinals i transversals  
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
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Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES 
EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a 
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EB120001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
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L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport.  
  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements.  
  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 
«Fachadas defensas: Barandillas».  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i 

cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
ED7J - Familia D7J 
ED7J5E30 - Sifó de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal 
exterior, amb unions soldades, col·locat al fons de la rasa i reblert amb sauló 30 cm 
per sobre del tub inclosos accessoris, carrils i elements de fixació per anar penjat 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F216 - ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2168941. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 
mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia 
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en 
cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar 
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 
apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 
notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 
en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua.  
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La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  
  
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual 
es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi 
ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense 
tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu 
gruix.  
  
ENVANS I PAREDONS:  
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el 
sostre.  
  
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 
l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC PUNTUAL:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
 
 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2194XL5,F219UX41,F2194JL5,F2194JC5,F2194AB5,F2191306,F2193A06,F219VP20,F2194AL5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i 
uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
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m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
 
 
F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F21B2001,F21B1201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
- Desmuntatge de senyal de trànsit  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions 
d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i 
femelles, i després les peces separadores.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
 
F21P - DEMOLICIONS DE VORADES I RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F21PVG3,F21PVG11,F21P10A3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
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- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element 
que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F221C472. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no 
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 
i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-
se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i 
la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega 
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  
  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils.  
  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
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S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
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F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2220A13,F222U020,F222U905,F222UR06,F222U3J4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 

cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
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- Pendent:  
- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
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Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera  
 
 
F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2261C0F,F226U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM  
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 
(coronament i zones laterals).  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  
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A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura 
inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. 
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del 
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 
freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 
o seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen.  
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2.  
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  
Pendent transversal de cada tongada: 4%  
  
TERRAPLÈ:  
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  
- Fonament, nucli i zones exteriors:  

- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
- Resta de sòls :  >= 30 MPa  

- Coronament:  
- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
- Resta de sòls :  >= 60 MPa  

Grau de compactació: >= 95% PM  
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  
- Nivells:  

- Zones de vials:  ± 30 mm 
- Resta de zones:  ± 50 mm  

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor):  
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
- Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  
  

CAIXA DE PAVIMENT:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Planor:  ± 20 mm/m  
  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en 
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
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La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra.  
Gruix: >= 1 m  
  
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no 
ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 
l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un 
estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, 
depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director 
d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:  
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 

drenatge i impermeabilització  
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 
5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.  
  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més 
de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de 
suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 
materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport 
exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 
en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de 
terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
REUBANITZACIÓ ENTORN PISA 
 
 
 
 

133 
  

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin 
proteccions.  
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 
gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de 
moviment i compactació de terres.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 
final.  
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar 
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.  
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió.  
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat.  
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 
de la maquinària.  
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 
condicions ambientals de l'obra.  
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a 
l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 
95% de la humitat òptima de l'assaig PM.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'adient.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració.  
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció 
dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat.  
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 
de l'aigua reconduïda fora del terraplè.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme.  
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, 
es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.  
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti 
la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, 
per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 
seva eliminació.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control d'execució inclou les operacions següents:  
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 

control de la temperatura ambient.  
- Humectació o dessecació d'una tongada.  
- Control de compactació d'una tongada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació 
exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 
l'estesa.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir 
les limitacions establertes al plec de condicions.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 
70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una 
densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.  
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), 
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.  
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.  
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F227T00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sòl de rasa  
- Esplanada  
- Caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 
i d'igual compacitat.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Classificació dels residus en obra  
  
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  
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Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderroc' de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a 
aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final.  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de Gestió de Residus 
de Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  
 
 
F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2R45069. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
REUBANITZACIÓ ENTORN PISA 
 
 
 
 

138 
  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  
 
 
F2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2R64269. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
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Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  
 
 
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2RA7LP0,F2RA73G0,F2RA75A0. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F921 - BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F921R01J. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua 
sobre la seva superfície.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-
EN 13286-2.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories 
de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), 
segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos.  
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de 
la capa.  
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L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han 
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a 
la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 
segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida.  
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com 
a mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 
a T2 es farà en central i no 'in situ'. L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer 
a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram 
de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
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Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in situ'.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 

ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un 
punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada 

lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació 

de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de 

peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.  
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i 
abans de l'extensió de la següent capa.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda 
diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la 
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es 
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, 

causa de rebuig o acceptació.  
- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser 
inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà 
a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a 
la capa superior, per compte del Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes 
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del 
Contractista.  
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- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 
2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 

Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 
existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 

la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per 
compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  
- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera:  
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la 

capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte 
del Contractista.  

 
 
F93 - BASES 
F936 - SUBBASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9365G11,F9365G12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  
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Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
 
F96 - VORADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F965M7D9,F961L8GA,F96AUA21,F96AUA20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
Vorada de planxa d'acer:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja  
  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada 
a la DT 
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La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 
cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  
  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
F97 - RIGOLES 
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F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F97433EA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 

morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Rigola amb peces col·locades amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada  
  
RIGOLA:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
  
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM)  
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges.  
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F984AG4F,F983QG6F,F982AG2F,F982MG4F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.  
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la 
DF.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part 
baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.  
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del 
conjunt.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit 
de formigó, a tota l'amplària de les peces.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges.  
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Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.  
CAPÇAL PER A GUAL:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
F9A - PAVIMENTS GRANULARS 
F9A2 - PAVIMENTS DE MATERIAL DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9A2DREN,F9A2SORR. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb materials de pedrera.  
S'han considerat els materials següents:  
- Paviment de tot-u artificial 
- Paviment de rebuig de pedrera 
- Paviment de granulat 
- Segellat de paviment de granulat, amb sorra natural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments granulars:  

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
REUBANITZACIÓ ENTORN PISA 
 
 
 
 

150 
  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
En el segellat de paviment granular:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Humectació de la capa de granulat gros 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació i compactació de cada tongada 
- Compactació del conjunt  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501).  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
  
PAVIMENTS GRANULARS:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF.  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
  
PAVIMENTS DE TOT-U:  
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig 'Próctor Modificat', segons la norma 
NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.  
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no 'in situ'. L'addició de l'aigua 
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el 
contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.  
  
PAVIMENTS GRANULARS:  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix comprès entre 10 i 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
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SEGELLAT AMB SORRA NATURAL:  
Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, s'ha d'estendre i compactar la sorra per a que 
reompli els buits que han quedat.  
La dotació de sorra s'ha d'estendre en 3 fases: a la primera s'aporta el 50%; la segona ha de 
ser lleugerament inferior al 50%; i l'última amb la sorra restant. Després de cadascuna 
d'elles cal humidificar i compactar fins la penetració del material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
  
PAVIMENTS GRANULARS:  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
 
F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9B13MOE,F9B13MOD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En paviments de lloses col·locats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials.  
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:  
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Celles:  

- Paviments interiors: <= 1 mm 
- Paviments exteriors: <= 2 mm  

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
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S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
  
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig inicial. 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
- Humectació de la solera. 
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als 

junts. 
- Control del temps d'adormiment. 
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 
- Neteja de l'excés de beurada. 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 
- Neteja del paviment amb serradures.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9E1321J,F9E1328J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents:  
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 

sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 

sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
En la col·locació a truc de maceta amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de 
la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9G3 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB CIMENT GRIS I COLORANT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9G3CUG5. 
 
 
F9G4   PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS AMB ADDITIUS 
 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
REUBANITZACIÓ ENTORN PISA 
 
 
 
 

156 
  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb 
acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una 
textura superficial.  
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  
- Amb estenedora de formigó  
- Amb regle vibratori  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres  
En la col·locació amb estenedora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
En la col·locació amb regle vibratori:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Les lloses no han de tenir esquerdes.  
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, 
els indicats per la DF.  
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.  
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.  
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor: 
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, 
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del 
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 
per la DF.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions 
ambientals son molt favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 
evitar danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 
protegir la capa construïda.  
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui 
homogeni i quedi compactat.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 
d'avanç.  
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 
m.  
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 
contracció executats al formigó fresc.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 
per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès.  
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 
hora.  
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua.  
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el 
formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot 
seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.  
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 
corba de 12 mm de radi.  
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En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.  
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 
química de la superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de 
condicions corresponent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 
regularitat superficial.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 
resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada 
amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.  
ESTESA AMB ESTENEDORA:  
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats 
a les mateixes.  
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 
verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 
1 mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, 
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a 
un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 
paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 
formigonament en rampa.  
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 
regle no inferior a 4 m.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES:  
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats en la 
distribució de fibres  
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma 
paral·lela a les superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar 
zones amb excés de pasta i absència de fibres  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent.  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9H11J51,F9H11251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment, formades per la combinació d'un lligant 
hidrocarbonat, granulats i eventualment additius, de manera que totes les partícules del 
granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a 
una temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un lligant 
hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment 
additius.  
- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en 
granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat 
granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa 
de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen 
propietats drenants. S'han considerat per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix..  
- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en 
granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat 
granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat granulomètrica 
molt elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la 
mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en 
capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
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CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 
als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%   
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en 
l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3.  
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm  
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en 
servei la capa)  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser 
igual o superior a la densitat de referència.  
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del 
PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència.  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en 
l'apartat 543.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3.  
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa: 
     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm  
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en 
servei la capa): 
     - Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 
     - Mescles tipus BBTM A:  65%  
Toleràncies d'execució:  
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser 
inferior a 98% de la densitat de referència 
- Percentatge de forats: 
     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 
     - Mescla tipus PA: ± 2%  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la 
DT, o en el seu defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació mitja que s'especifica en 
el plec de prescripcions tècniques particulars.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF.  
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S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments 
aplicats, no queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la 
capacitat d'unió amb la mescla.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha 
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la 
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha 
d'executar un junt longitudinal.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora 
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, 
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en 
cas contrari cal executar un junt transversal.  
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. 
S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una capa 
uniforme i d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins 
que l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a 
recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que 
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que 
s'hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.   
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de 
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre 
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o 
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats 
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha 
d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els 
articles 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.  
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, 
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 
indicades.  
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3.  
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels 
resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la 
màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla 
estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita 
en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que 
assoleixi la densitat especificada.  
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A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt 
i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en 
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. 
En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient.  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en 
taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un 
reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar 
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 
instruccions del Director d'Obra.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.  
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals.  
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en 
categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar 
el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment.  
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular 
de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció 
transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.  
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG-3.  
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels 
resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser 
superior a 6, s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima 
prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; 
i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la 
fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi 
el pla aprovat.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.  
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, s'ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s'han de separar més de 
5 m dels junts transversals de les franges d'estesa contigües.  
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre 
la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions 
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels 
assaigs de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
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m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució 
d'un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  
- En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la 
mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat 
superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels 
valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament  
- En mescles discontínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 
aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons 
el menor dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament  
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 
l'UNE-EN 13108-20  
- En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a 
compactació, com el valor mig dels 4 últims valors de densitat aparent obtinguts de les 
provetes del punt anterior  
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència per a 
compactació, com el valor mesurat dels últims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de les 
provetes anteriors. 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de 
referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de 
forats obtinguts de les provetes anteriors.  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 
les mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi 
el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons 
NLT 327; amb la freqüència que determini la DO. 
- Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
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- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans 
d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En 
les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció 
definitiva de les obres, en tota la llargària de l'obra  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la 
posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot  
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, 
considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de 
la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
DISCONTÍNUA:  
- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de 
testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la densitat aparent i el percentatge de 
forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a 
relació entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per 
diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície realment 
tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada  
- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats 
segons UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig 
que figuren a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20.  
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de 
la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o 
jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la 
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha 
de reposar per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat.  
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 
3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que baixin del 
prescrit en més d'un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Per capes de base: 
          - Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat 
abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa 
mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi 
haguessin problemes de gàlib; 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no 
existissin problemes d'entollament, s'ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix 
addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermèdies: 
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          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de 
l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar 
la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si 
no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no 
existissin problemes d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del 
10%. 
     - Per capes de rodadura: 
          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i 
el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o 
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o 
sobrecàrregues en estructures  
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, es procedirà de la següent manera: 
     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del 
tram controlat o de la longitud total de l'obra per a capes de rodadura, s'ha d'estendre una 
nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 
     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del 
tram controlat o de la longitud total de l'obra, s'han de corregir els defectes de regularitat 
superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels esmentats 
defectes s'ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l'auscultació per la 
determinació de la regularitat superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i 
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els 
valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla 
bituminosa, segons l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 
542.20a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 
Taula 542.20b  
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 
valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%  
Resistència al lliscament: 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista. 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
Densitat en mescles discontinues BBTM A: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de 2 mostres 
poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència. 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal 
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha 
de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm: 
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- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors 
especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats 
individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals. 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la 
manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de 
reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm: 
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l'especificada i, a 
més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat 
de referència. 
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de 
referència, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant 
fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de 
referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat.  
Densitat en mescles drenants PA: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors 
especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats 
individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la 
manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de 
reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat.  
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 
2 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors al 95% del 
gruix especificat. 
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de 
procedir de la següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, ha 
d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la.  
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador i estendre una nova capa a 
càrrec del Contractista. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i 
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els 
valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla 
bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 
543.18a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 
Taula 543.18b  
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 
valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i 
reposar la capa a càrrec del Contractista 
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     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No 
més d'un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat inferior a aquest valor en 
més de 5 unitats. 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s'ha d'estendre una nova capa a 
càrrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i 
reposar la capa a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
superior al 95% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%  
 
 
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9H11J51,F9H11251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, 
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que 
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, 
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 
als valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons 
l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 
542.14.b del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes 
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  
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S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre 
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o 
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats 
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions 
atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg 
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-
3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que 
transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes 
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que 
la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en 
caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència 
adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha 
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la 
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha 
d'executar un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, 
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora 
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, 
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en 
cas contrari cal executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb 
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa 
bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i 
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara 
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt 
longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram 
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a 
la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i 
sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla 
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima 
prescrita a la fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins 
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara 
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
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La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de 
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt 
i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en 
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. 
En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions 
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels 
assaigs de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució 
d'un tram de prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 

temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 

granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al 
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors 
següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
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- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 
l'UNE-EN 13108-20  

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, 

sobre les mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que 

estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els 
següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per 
determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de 

l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva 

execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 
542.9.4 del PG 3  

En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la 

obra, abans de la posada en servei.  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas 
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 
3.  
 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9J13J40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb emulsions bituminoses.  
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  
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En el reg d'adherència:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant o producte de cura.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.  
Dotació del lligant:  
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus 

formigó bituminós: >= 250 g/m2.  
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de 
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):  
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  
  
REG DE CURA:  
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució 
uniforme.  
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una 
barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.  
Ha de complir, a més, les següents condicions:  
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  
La dotació del granulat de cobertura:  
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del 

reg sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria 
solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una 
vegada aplicat el reg.  
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho 
autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat 
d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les 
indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
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S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió 
de dues franges.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície 
existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta 
execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de 
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h 
següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular 
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h 
de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la 
dotació aprovada per la DF.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de 
lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes 
bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que 
s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a 
element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la 
superfície aplicada.  
  
REG DE CURA:  
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva 
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la 
dotació aprovada per la DF .  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
DOTACIÓ EN KG/M2:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
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- La superfície regada diàriament.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres 

recollides en safata, en un nombre de punts >=3.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Regs d'imprimació i de cura:  

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  

- Regs d'adherència:  
- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.  

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, 
les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts 

aleatoris.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
REGS D'ADHERÈNCIA:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor 
<= 25 % de 6 MPa. 

- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 
4 MPa.  

Actuació en cas d'incompliment:  
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla 

bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del 
contractista. 

- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de 
la mescla bituminosa superior.  

 
 
F9V - ESGLAONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9V3E95B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta 
amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes 
aparents.  
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.  
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 4 mm/m 
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- Planor de les celles:  ± 2 mm  
- Horitzontalitat:  ± 0,2%  
- Fals escaire:  ± 5 mm  
  
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:  
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.  
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar 
a les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  >= 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar 
allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.  
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de 
morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.  
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter 
fresc.  
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.  
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-RSR/1984  Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.  
 
 
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9Z1V010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Paviments de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
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Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
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- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FBB21201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques amb senyals d'informació  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
  
CONDICIONS GENERALS:  
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L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat: ± 1°  
  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras.  
  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona 
retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 

indicats en l'apartat de control de materials (S).  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
 
 
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FBBZA001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat clavat a terra  
- Col·locat formigonat a terra  
- Col·locat soldat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locat clavat:  
- Replanteig 
- Clavat del suport  
Col·locat formigonat:  
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional  
Col·locat soldat:  
- Replanteig 
- Soldat a la placa base  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF.  
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte 
en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en 
el seu defecte, la que indiqui la DF.  
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el 
interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del 
galvanitzat.  
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol 
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.  
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre 
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.  
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a 
la posició correcta.  
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides 
d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 5 cm  
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm  
- Verticalitat: ± 1°  
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COL·LOCAT CLAVAT:  
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la 
DT.  
  
COL·LOCAT FORMIGONAT:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva 
secció.  
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2.  
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm  
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm  
  
COL·LOCAT SOLDAT:  
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.  
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 
10 mm.  
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.  
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat 
objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats 
amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 
anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data 
d'instal·lació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.  
  
COL·LOCAT CLAVAT:  
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.  
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar.  
  
COL·LOCAT FORMIGONAT:  
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.  
  
COL·LOCAT SOLDAT:  
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.  
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 
5°C.  
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de 
qualitat estructural bàsica.  
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de 
gruix.  
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha 
de tenir cura que quedin ben seques.  
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar 
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
 
 
FFB2 - Familia FB2 
FFB27455 - Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau 
de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic Jimten, i col·locat al fons de la 
rasa 
 
 
 
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FHM11H22,FHM11J22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 
components acoblats a aquests.  
S'han considerat els elements següents:  
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó  
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària 

i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.  
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa 

d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat 
amb platina i cargols.  

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, 
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Suports verticals, ancorats al paviment:  
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Braç mural:  
- Fixació i anivellament 
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- Connexionat a la xarxa  
Creueta:  
- Muntatge, fixació i anivellament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'instal·lar en posició vertical.  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 
72-402.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  
  
BRAÇ MURAL:  
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
  
CREUETA:  
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida).  
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la 
mateixa.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m.  
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
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SUPORTS VERTICALS:  
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.  
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero.  
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FQ21BC70. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 20 mm  
- Verticalitat:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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FR - JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FR6P146A,FR34URB1,FR3P2112,FR3STRIT,FR41252B,FR43943B,FR43B42B,FR45C63B,FR4CJ212,FR4HPEHA,FR4H
9234,FR4JVVBB,FR4H9S34,FR612367,FR662111,FR662221,FRZ51100,FR11A222,FR11R150. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de condicions tècniques facultatives d'obra nova de 
jardineria. Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Abril 
1998" del Banc del IMU. 
 
 
FR1 - OPERACIONS PRÈVIES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FR11A222,FR11R150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys 
- Recollida de brossa amb mitjans manuals  
S'han considerat els mitjans següents:  
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc  
- Desbrossadora muntada en tractor  
- Desbrossadora autopropulsada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans 
- Desbrossada del terreny en dues o més passades 
- Recollida de la brossa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície 
estarà neta de les restes dels vegetals tallats.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació.  
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin 
resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, 
segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han 
de suspendre els treballs i avisar a la DF.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
FR34 - CONDICIONAMENT AMB ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FR34URB1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esmena del sòl per incorporar compost (matèria orgànica tractada per aconseguir unes 
condicions determinades).  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aportació de l'esmena 
- Estesa de l'esmena sobre el sòl  
- Fresatge del terreny  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la 
proporció indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'estendre l'esmena, la DF ha de donar la seva aprovació.  
Abans d'estendre el compost cal que s'hagi cultivat la terra a una fondària de 300 a 900 mm, 
en passades en dues direccions obliqües, s'hagi anivellat la superfície deixant-la entre 25 i 
75 mm per sota del nivell definitiu, i s'han de treure les pedres més grans de 25 mm.  
El repartiment s'ha de fer amb passades creuades i de forma uniforme a tota la superfície.  
El compost abans del fresatge ha de cobrir uniformement tota la superfície de l'àrea tractada, 
amb un gruix de 25 a 75 mm, en funció de la dosificació aplicada. 
El fresatge ha d'incorporar el compost fins una fondària mínima de 200 mm en àrees que hagin 
de ser sembrades, i de 300 mm en les que hagin de ser plantades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 05C:2006 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Terres i productes nutrients. 
Composts: Qualitat i aplicació en espais verds.  
 
 
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FR3P2112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  
S'han considerat els materials següents:  
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- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector  
CONDICIONS GENERALS:  
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el 
substrat existent, si és el cas.  
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de 
males herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a 
evacuar l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 3 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir 
danys a les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients 
per a l'evacuació de l'aigua superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la 

seva estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
 
 
FR3S - APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FR3STRIT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgànic sobre la superfície 
enjardinada.  
Els objectius principals de l'encoixinament son:  
- Optimització de l'ús de l'aigua 
- Control de les males herbes 
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- Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl  
Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests:  
- Millora de les característiques del sòl 
- Millora dels aspectes estètics 
- Control de l'erosió 
- Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la 
proporció indicades a la DT.  
L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en 
arbustos i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres desenvolupats. 
Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicades en la DT, i com a referència es necessari 
que cobreixi un àrea superior a la irrigada pel degoter de la planta, o un radi superior en 30 
cm al del pa de terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sòl abans d'estendre 
l'encoixinament. 
Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desitjades per rizomes o similars, cal 
eliminar-les.  
S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al sòl, 
especialment si l'objectiu final es aconseguir un efecte estètic.  
Es aconsellable regar abundantment després de l'aportació per assentar el material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 05A:2004 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Terres i productes nutrients. 
Encoixinats.  
 
 
FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FR41252B,FR43943B,FR43B42B,FR45C63B,FR4CJ212,FR4HPEHA,FR4H9234,FR4JVVBB,FR4H9S34. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 

definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
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CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de 
cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de 
terra i aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FR6P146A,FR612367,FR662111,FR662221. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
- En contenidor  

- Plantes de petit port:  
- En alvèol forestal  
- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 
- Replanteig del clot o rasa de plantació 
- Extracció de les terres 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Reblert del clot de plantació 
- Primer reg 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Primer reg  
  

ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 
original, per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
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PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 
vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat 
de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 
pèrdua de sòl.  
  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de 
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres:  

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  

- Arbusts:  
- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat.  
  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició 
estable.  
  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 
procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
  
PLANTES:  
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Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Treballs de plantació.  

ARBRES:  
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Tècniques de plantació d'arbres.  
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M - PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN 
M2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
M21 - DEMOLICIONS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

M21B0003. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i 
uniformes.  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

D0701461,D070A4D1,D0701641,D070A8B1. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  
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José Manuel Toral, Arquitecte 
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REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

AMIDAMENTS Data: 24/01/20 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 00  TREBALLS PREVIS

1 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una
amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un
mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatge Ribagorça 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatge Ribagorça 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 01  DESMUNTATGES I ENDERROCS
Título 3 01  ENDERROCS

1 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.347,410 1.347,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.347,410

2 F219UX41 m2 Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i acabats
a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 46,010 46,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,010

3 F2194JL5 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 465,020 465,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 465,020

4 F2194JC5 m2 Demolició de paviment de rajola col·locada sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 228,070 228,070 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 24/01/20 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 228,070

5 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,780 14,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,780

6 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 186,710 186,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,710

7 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 83,600 83,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,600

8 F21PVG3 m Demolicio de gual de vianants realitzat amb peces de granit de 120 cm d'amplada, realitzat amb mitjans
mecànics i manual. càrrega mecànca i manual sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,090 4,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,090

9 F21PVG11 m Demolicio de gual de vehicles realitzat amb peces de granit de 60 cm d'amplada, realitzat amb mitjans mecànics
i manual. càrrega mecànca i manual sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,860 10,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,860

10 F9Z1V010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 102,180 102,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,180

11 F21P10A3 m3 Enderroc d'escales, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 1m d'alçària, sense enderroc de fonaments, solera ni
mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29,040 29,040 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 24/01/20 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 29,040

12 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 63,750 63,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,750

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 01  DESMUNTATGES I ENDERROCS
Título 3 02  DESMUNTATGES

1 F21QUTFT u Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos base de fromigó i desconexió de la xarxa
elèctrica i enretirada de totes les línies d'alimentació entre el bàcul en qüestió i els bàculs anterior i posterior de
la mateixa línia, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o
magatzem municipal, a executar per a l'instal·lador de zona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F21QUTFF u Desmuntatge i muntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos base de fromigó, amb mitjans manuals
i mecànics, per al posterior muntatge. A executar per a l'instal·lador de zona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 F21QQA02 u Retirada de pilona formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament per al posterior muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 24/01/20 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 F21B2001 m Demolició de proxo de perfils metàl·lics, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,580 15,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,580

7 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pal metàl·lic Av.República Argentina 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 M21B0003 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans
manuals i aplec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S1 4,720 5,000 23,600 C#*D#*E#*F#
2 S2 1,170 5,000 5,850 C#*D#*E#*F#
3 S3 1,670 5,000 8,350 C#*D#*E#*F#
4 S4 4,350 5,000 21,750 C#*D#*E#*F#
5 S5 4,430 5,000 22,150 C#*D#*E#*F#
6 S6 2,680 5,000 13,400 C#*D#*E#*F#
7 S7 3,250 5,000 16,250 C#*D#*E#*F#
8 S8 3,460 5,000 17,300 C#*D#*E#*F#
9 S9 3,690 5,000 18,450 C#*D#*E#*F#

10 S10 4,160 5,000 20,800 C#*D#*E#*F#
11 S11 3,710 5,000 18,550 C#*D#*E#*F#
12 S12 3,300 5,000 16,500 C#*D#*E#*F#
13 S13 3,530 5,000 17,650 C#*D#*E#*F#
14 S14 3,640 5,000 18,200 C#*D#*E#*F#
15 S15 4,800 5,000 24,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 24/01/20 Pàg.: 5

16 S16 3,750 5,000 18,750 C#*D#*E#*F#
17 S17 5,700 5,000 28,500 C#*D#*E#*F#
18 S18 5,500 5,000 27,500 C#*D#*E#*F#
19 S19 5,600 5,000 28,000 C#*D#*E#*F#
20 S20 4,130 5,000 20,650 C#*D#*E#*F#
21 S21 0,450 5,000 2,250 C#*D#*E#*F#
22 S22 1,820 5,000 9,100 C#*D#*E#*F#
23 S23 1,870 5,000 9,350 C#*D#*E#*F#
24 S24 1,320 5,000 6,600 C#*D#*E#*F#
25 S25 8,080 5,000 40,400 C#*D#*E#*F#
26 S26 14,210 5,000 71,050 C#*D#*E#*F#
27 S27 21,510 5,000 107,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 632,500

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm

AMIDAMENT DIRECTE 3.263,870

3 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S1 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 S2 8,270 5,000 41,350 C#*D#*E#*F#
3 S3 7,750 5,000 38,750 C#*D#*E#*F#
4 S4 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 S5 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 S6 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 S7 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 S8 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 S9 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 S10 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 S11 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 S12 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 S13 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 S14 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 S15 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
16 S16 0,140 5,000 0,700 C#*D#*E#*F#
17 S17 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
18 S18 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
19 S19 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#
20 S20 0,210 5,000 1,050 C#*D#*E#*F#
21 S21 8,310 5,000 41,550 C#*D#*E#*F#
22 S22 2,690 5,000 13,450 C#*D#*E#*F#
23 S23 1,480 5,000 7,400 C#*D#*E#*F#
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24 S24 0,200 5,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 S25 4,010 5,000 20,050 C#*D#*E#*F#
26 S26 0,500 5,000 2,500 C#*D#*E#*F#
27 S27 0,030 5,000 0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,950

4 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres
deixades a la vora. tapat posterior de la cala amb la terra de la propia excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimació 5,000 1,200 1,200 1,100 7,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,920

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 03  FERMS I PAVIMENTS
Título 3 01  FERMS

1 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PANOT 4 1.522,520 0,150 228,378 C#*D#*E#*F#
2 PANOT 8 1.339,570 0,250 334,893 C#*D#*E#*F#
4 ASFALT 51,330 0,200 10,266 C#*D#*E#*F#
5 ESCALES 7,500 0,150 1,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 574,660

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PANOT 4 1.522,520 0,150 228,378 C#*D#*E#*F#
2 PANOT 8 1.339,570 0,200 267,914 C#*D#*E#*F#
3 ASFALT 51,330 0,220 11,293 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 507,590

3 F9365G12 m3 Base de formigó HA-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat. Armat amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 espessor
2 Llosa escales 7,500 0,150 1,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,130
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Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 03  FERMS I PAVIMENTS
Título 3 02  ENCINTATS

1 F965M7D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,860 80,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,860

2 F961L8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,540 65,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,540

3 F97433EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 98,890 98,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,890

4 F96AUA21 m Xapa d'acer galvanitzat, corbada dunes, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xapa dunes 88,250 88,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,250

5 F96AUA20 m Xapa d'acer galvanitzat, corbada escocells, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xapa escocells 94,880 94,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,880

6 F9V3E95B u Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 120x40x15 cm tipus SUPERSTEP de la casa
BREINCO o equivalent. amb banda de senyalització texturada en tota la seva longitud i color especial a decidir
per la D.F, col·locat amb formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 F984AG4F u Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó, de 40x60cm, col·locades amb morter sobre base de
formigó estructural HM-20 de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 F983QG6F u Capçal de gual de formigó de 2 peces de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba, col·locada amb morter
sobre base de formigó reciclat no estructural

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 F982AG2F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó de 37x60cm, col·locades amb morter sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

AMIDAMENT DIRECTE 12,400

10 F982MG4F u Capçal de gual de formigó de 37x60cm, amb la cantonada en forma recta , d'1 peça, col·locada sobre base de
formigó estructural HM-20/P/20/I.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 03  FERMS I PAVIMENTS
Título 3 03  PAVIMENTS

1 F9E1321J m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre formigó H-20, col·locat
amb morter ciment M10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PANOT 4cm 1.522,650 1.522,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.522,650

2 F9B13MOE m2 Paviment indicador direccional de panot gris 20x20x4cm, col·locat amb morter M80 sobre base de formigó
HM-20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 47,890 47,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,890

3 F9B13MOD m2 Peça de botonera de 20x20x4cm per a gual de pas de vianants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,340 15,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,340

4 F9E1328J m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre formigó H-20, col·locatamb
morter ciment M15, pastat en obra i beurada de ciment pòrtland
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PANOT 8cm 1.339,570 1.339,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.339,570

5 F9G3CUG5 m3 Paviment de formigó amb colorant HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic, inclòs tall junt d'1/3 del
gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals. RAL a decidir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril bici 133,620 0,160 21,379 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,380

6 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, ECR-1, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASFALT 51,330 1,000 51,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,330

7 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC22 base G B60/70 g, de 7cm de gruix, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASFALT 51,330 0,080 2,400 9,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,860

8 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin S B60/70, de 7cm de gruix, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Alçada Densitat
2 ASFALT 51,330 0,070 2,400 8,623 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,620

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 04  ELEMENTS URBANS
Título 3 01  MOBILIARI URBÀ

1 FBBZA001 u Subministrament i col·locació de suport tubular cilíndric d'alumini de 60mmde diàmetre i 5mm tipus Girod o
equivalent , acabat color cava, col·locat a terra clavat amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SENYAL PAS DE VIANANTS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FBB21201 u Placa informativa per a senyals de trànsit amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm d'alumini
color cava
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SENYAL PAS DE VIANANTS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FQ21BC70 u Paperera circular abatible tipus PA600M de Benito Urban o equivalent de diàmetre 37,50cm i 60 litres de
capacitat, de color gris. Estructura de tub d.40mm amb base d'anclatge i pletines rectangulars amb dos forats de
d.12mm per la seva fixació al terra. Anclatge recomenat: Mitjançant 4 perns d'expansió M8.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EB120001 u Conjunt de barana de les escales d'acer galvanitzat de 2m format per:
-Passamans de secció dim.40mm a h=90cm i passamans de secció dim.40mm a h=70cm
-3 barrots 81cm d'altura separats una distancia de 75cm aprox. formats per un perfil tubuar massís de
10x10mm soldats al passamans i la xapa inferior
- Soldadura i regiditzadors necessaris.
Muntat a taller.
Tot galvanitzat en calent, amb un gruix mínim de 80 micres, un cop mecanitzat, amb neteja i polit dels grumolls
del galvanitzat i regularització i igualat del galvanitzat (amb ´´zinga´´ i pintura galvànica). Col·locat a l'obra
segons indicacions de la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana terrassa T
2 Planta cinquena 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 04  ELEMENTS URBANS
Título 3 03  TENDAL ZONA DE JOCS

1 FQT2A152 u Tendal format per membrana ref.381 de Serge Ferrari o equivalent fixada per 4 punts de suport de sup.74m2
tensada i 94m2 sense tensar. Teixit de poliéster recobert de PVC per ambdos cares.
Partida totalment acabada segons indicacions de la D.F. Inclou subministre i instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQT2A153 u Estructura del tendal de tubulars cilindrics d'acer galvanitzat col·locats segons plànol 23.4 de la documentació
gràfica.
- Tubulars de diàmetre 114mm i e=12,5mm. De longituds 527mm, 484mm i 430mm, col·locats amb un angle de
68º respecte la hortizontal.
- Tubular de diàmetre 139mm i e=12,5mm. De longitud 753mm, col·locat amb un angle de 68º respecre la
horitzontal.
- Tubular de diàmetre 60mm i longitud de 200mm col·locats verticalment.
- Tirant de 50mm, col·locat tensant els tubulars verticals amb els inclinats segons documentació gràfica. De
longituds 700mm, 490mm, 450mm i 400mm.
- Acer S275JR
Acabat antioxidant. Partida totalment acabada segons indicacions de la D.F. Inclou subministrament i
instal·lació.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 E31522H3 m3 Formigó per a elements de fonaments (sabates, riostres, enceps...), HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot amb els sistemes adequats, inclús vibrat i curat.
Inclou repercusió de les unions dels formigonats en diferent fases mitjançant juntes tipus ´´Nervometal´´ o
equivalent. Inclou repercusió d'execució per dames la fonamentació dels murs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T profundidad longitud ancho
2 Sabata correguda 1,000 30,470 1,500 45,705 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,710

4 E31B3000 kg Subministrament i col·locació d'acer B 500 SD amb segell de qualitat CIETSID, en barres corrugades, per a
l'armadura d'elements de fonaments, elaborat a l'obra i manipulat a taller . Inclou: ancoratges per a rebre placa
base del coronament dels murs, part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge, auxiliars i
elements separadors. C.Amid.:Kg de pes teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadura sabates estructura toldo T m3 quantia kg/m3
2 Sabata correguda secció 150x100 45,705 65,000 2.970,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.970,830

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 05  JARDINERIA
Título 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 FR34URB1 m2 Descompactació, esmena i preparació del sòl existent amb compost de classe I d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3, amb una dosi de 100 litres/m2 (gruix 10cm), escampat i incorporat al
terreny mitjançant màquina retroexcavadora clavant la cullera al sòl a una fondària de 60cm i deixant caure el
material excavat, barreja de sòl i compost, des de una altura mínima de 150cm, trencant els terrossos majors de
40cm i reperfilant posteriorment amb medis manuals. Inclou el subministrament del compost, subjecte a
aprovacio per part de la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre triangular 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#
2 Cercle jardinera 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 Escosells petits 8,000 1,320 10,560 C#*D#*E#*F#
4 Escocells grans 6,000 2,830 16,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,540

2 F9A2DREN m3 Paviment de granulat de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del
material.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre triangular 84,000 0,200 16,800 C#*D#*E#*F#
2 Cercle jardinera 39,000 0,200 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,600

3 F9A2SORR m3 Paviment de sorra garbellada 3-5 mm amb estesa i piconatge mecànics del material.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre triangular 84,000 0,200 16,800 C#*D#*E#*F#
2 Cercle jardinera 39,000 0,200 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,600

4 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre triangular 84,000 0,400 33,600 C#*D#*E#*F#
2 Cercle jardinera 39,000 0,400 15,600 C#*D#*E#*F#
3 Escosells petits 8,000 1,320 0,400 4,224 C#*D#*E#*F#
4 Escocells grans 6,000 2,830 0,400 6,792 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,220

5 FR3STRIT m2 Encoixinament amb triturat de poda o forestal, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre triangular 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#
2 Cercle jardinera 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 Escosells petits 8,000 1,320 10,560 C#*D#*E#*F#
4 Escocells grans 6,000 2,830 16,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,540

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 05  JARDINERIA
Título 3 02  SUBMINISTRAMENT MATERIAL VEGETAL

1 FR41252B u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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2 FR43943B u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FR43B42B u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 FR45C63B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 FR4CJ212 u Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 23,000 8,000 184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

6 FR4HPEHA u Subministrament de Pennisetum alopecuroides 'Hamelm' en contenidor de 2 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 8,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

7 FR4H9234 u Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 FR4JVVBB u Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 5,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

9 FR4H9S34 u Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 5,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 05  JARDINERIA
Título 3 03  PLANTACIONS

EUR
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1 FR612367 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acer x fremanii 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Koelreuteira 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Jacaranda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Tipuana 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 FR662111 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dietes b. 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

3 FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Salvia ch. 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Pennisetum 192,000 192,000 C#*D#*E#*F#
3 Verbena 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
4 Salvia x Jamenis 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 567,000

4 E7B20001 ml Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb guies incorporades tipus Reroot de Greenleaf o equivalent
per a protecció de les arrels dels arbrres amb el paviment. Ref.SRER600A

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud unitats
2 Escocells petits 4,398 8,000 35,184 C#*D#*E#*F#
3 Escocells grans 6,280 6,000 37,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,864

5 FRZ22613 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma
o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acer x fremanii 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Koelreuteira 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Jacaranda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Tipuana 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 05  JARDINERIA
Título 3 04  MANTENIMENT

1 GG21002 U MANTENIMENT ANUAL D'ARBRAT I PALMÀCIES EN ZONES VERDES, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE
MALES HERBES, PODES, RETALLS, CONTROL FITOSANITARI, ADOBAMENTS, REPOSICIONS,
ENCOXINAMENTS, REGS, MANTENIMENT D'ASPRATGES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPTM.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 GG113011 M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES D'ARBUSTIVA, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE MALES HERBES,
NETEJA, PODA, RETALLS, RETIRADA DE RESTES, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS,
REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPTM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre triangular 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#
2 Cercle jardinera 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

3 FR3STRIT m2 Encoixinament amb triturat de poda o forestal, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre triangular 84,000 0,500 42,000 C#*D#*E#*F#
2 Cercle jardinera 39,000 0,500 19,500 C#*D#*E#*F#
3 Escosells petits 8,000 1,320 0,500 5,280 C#*D#*E#*F#
4 Escocells grans 6,000 2,830 0,500 8,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,270

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 06  ENLLUMENAT PÚBLIC
Título 3 01  ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT

1 F21HU800 u Treballs per a connexionat de nova línia de llumeneres a xarxa existent. Incloent obertura d'armaris, columnes,
accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, i en general tot el necessari per la
correcta connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 06  ENLLUMENAT PÚBLIC
Título 3 02  OBRA CIVIL

EUR
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1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a
la vora o càrrega a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases 40x90 350,000 0,450 0,900 141,750 C#*D#*E#*F#
2 Pericons 60x60 3,000 0,700 0,700 1,470 C#*D#*E#*F#
3 Pericons 40x40 3,000 0,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#
4 Fonamentació columnes 17,000 0,800 0,800 1,000 10,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,850

2 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases 40x90 350,000 0,450 0,600 94,500 C#*D#*E#*F#
2 Creuament pas vehicles -40,000 0,400 0,400 -6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,100

3 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases 40x90 350,000 0,450 0,300 47,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,250

4 F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plastica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament pas vehicles 40,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 06  ENLLUMENAT PÚBLIC
Título 3 03  ARMARIS ELÈCTRICS

1 FG411L3J u Connexionat de nova línea a aparamenta existent. Incloent resposició de la mateixa en cas de estar deteriorada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 06  ENLLUMENAT PÚBLIC
Título 3 04  TUBS I CANALITZACIONS

1 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia Enllumenat 410,000 410,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,000

3 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, incloent els materials i treballs per
a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible per superar
obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores,etc..), instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FDGZU020 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions elèctriques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia Enllumenat i Reserva 410,000 410,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,000

5 FDK256F3 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 38x38x55 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa electrica 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa electrica 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FDKZV090 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FD Benito D-400 o equivalent, de 410x410x75 mm,
col·locat amb morter ciment.
Marca/model: Ductil Fabregas/D-15-D400 o equivalent. Amb inscripció d'enllumenat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa electrica 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil D-400, de 610x610x75 mm, col·locat amb morter ciment.
Marca/model: Ductil Fabregas/D-17-D400 o equivalent. Amb inscripció d'enllumenat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Xarxa electrica 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 06  ENLLUMENAT PÚBLIC
Título 3 05  CONDUCTORS

1 FG31H574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa electrica soterrada 348,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 348,000

3 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa electrica columnes 156,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

4 FG38E356 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2 i muntat en malla de connexio a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa terres columnes 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

5 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa terres entre columnes 289,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 289,000

6 FGD2132D u Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 06  ENLLUMENAT PÚBLIC
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Título 3 06  ENLLUMENAT I COLUMNES

1 FHQNUB09 u Projector per a exteriors doble, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre templat, cargols
d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica viaria, classe I, IK09, IP65, 44W, 3000k i 4887lm. Driver tipus
titanium de Philips o equivalent amb reducció del 30% de potència a partir de les 23h. Incloent element
subjecció columna. Garantia del led i la font d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 G2 6500WW street, REF. SSH22965ST740NG+COARDB120G o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

2 FHQNUB08 u Projector per a exteriors simple, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre templat, cargols
d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica viaria, classe I, IK09, IP65, 44W, 3000k i 4887lm. Driver tipus
titanium de Philips o equivalent amb reducció del 30% de potència a partir de les 23h. Incloent element
subjecció columna. Garantia del led i la font d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 G2 6500WW street, REF. SSH22965ST740NG+COARIN060G o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta reforçades, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, amb la
instal·lació elèctrica interior. Amb protecció antiorins tipus Rilsan o equivalent. Totalment instal·lada i anivellada.
Inclosa l'execucio de la fonamentació, gruament, anivellament. Totalment subministrada, muntada i en
funcionament.
Marca/Model: JOVIR/EUROPEO AM-10/CE o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta reforçades, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, amb la
instal·lació elèctrica interior. Amb protecció antiorins tipus Rilsan o equivalent. Totalment instal·lada i anivellada.
Inclosa l'execucio de la fonamentació, gruament, anivellament. Totalment subministrada, muntada i en
funcionament.
Marca/Model: JOVIR/EUROPEO AM-10/CE o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 06  ENLLUMENAT PÚBLIC
Título 3 07  VARIS

1 EY00I123 u Legalitzacions electrica segons RBT. Incloent taxes i entitats de control.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació d'enllumenat 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 07  DRENATGE I CLAVEGUERAM
Título 3 01  ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT

1 FDH2UJN3 u Partida alçada a justificar d'inspecció amb càmara tv-vídeo de la xarxa de sanejament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 FD7ZU051 u Taponat de clavegueró fora de servei, construït amb fàbrica de maó calat, de 29x14x10 cm, rejuntat i arrebossat
amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 07  DRENATGE I CLAVEGUERAM
Título 3 02  OBRA CIVIL

1 F219VP20 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant, càrrega i transport de runes i canon d'abocament.
aquet preu inclou igualment les actuacións de petit anidament i/o baix rendiment. (zona d'asfalt de connexió
amb xarxa existent)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diametre 400 26,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

2 F2194AL5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió. (zona d'asfalt de connexió amb xarxa existent)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diametre 400 52,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

3 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a
la vora o càrrega a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramificacions 128,800 1,000 1,000 1,000 128,800 C#*D#*E#*F#
2 Tram principal 163,000 1,000 1,000 2,000 326,000 C#*D#*E#*F#
3 Pous 2,000 1,000 1,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,000 1,000 2,800 5,600 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,000 1,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 471,600

4 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a rasa, amb una compactació del 95% del PM,amb part proporcional de
reperfilat de talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramificacions 40,800 1,000 1,000 0,600 24,480 C#*D#*E#*F#
2 Ramificacions H<1m 120,000 1,000 1,000 0,400 48,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram principal 163,000 1,000 1,000 1,000 163,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,480

5 F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plastica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Recobriment tubs H<1m 120,000 0,600 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 07  DRENATGE I CLAVEGUERAM
Título 3 03  POU, TUBS I DRENATGES

1 FDA1U020 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 1,50m, sobre solera de
30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector 10cm en aquesta solera,
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant
de la boca del conus de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla
electrosoldada ME 20x20Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Totalment muntant i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FDA1U021 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 2,50m, sobre solera de
30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector 10cm en aquesta solera,
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant
de la boca del conus de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla
electrosoldada ME 20x20Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080. Totalment muntant i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FDA1U022 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 3,50m, sobre solera de
30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector 10cm en aquesta solera,
lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant
de la boca del conus de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla
electrosoldada ME 20x20Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080. Totalment muntant i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDKZHL3J u Bastiment i tapa amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400
segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers.
Marca/model: Norinco/Solo 7SC de diàmetre 70cm o equivalent amb inscripció de clavegueram i logo de
l'ajuntament

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Marca/model: Ductil Benito/PA6 o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Marca/model: Ductil Benito/RP60 o equivalent. Amb inscripció de reg

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FD5J4F0U u Embornal de fundució, model Delta SF570 de classe resistent C250 de la casa Benito Urban o equivalent, de
dimensions 570x305x570mm, amb tapa abatible.
Connexió amb junta torica per a tub de PVC de Ø200 mm. Revestida amb pintura negre, no tòxica, no
inflamable i no contaminant.
Totalment instal·lat i connexionat.
Marca/model: Benito/Delta SF570 o equivalent.
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 FD5H81L3 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa
de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

9 FD7JR315 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, amb unions soldades, col·locat al fons
de la rasa i reblert amb sauló 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 128,800

10 FD7JU225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre nominal exterior, amb unions soldades, col·locat al fons
de la rasa i reblert amb sauló 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 163,000

11 ED7J5E30 u Sifó de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, amb unions soldades, col·locat al fons
de la rasa i reblert amb sauló 30 cm per sobre del tub inclosos accessoris, carrils i elements de fixació per anar
penjat

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

12 ED5A1400 m Drenatge amb tub ranurat de PE de D=100 mm. Incloent geotextil i graves.

AMIDAMENT DIRECTE 64,800

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 07  DRENATGE I CLAVEGUERAM
Título 3 04  VARIS

1 FD7ZU010B u Partida alçada de connexió a la xarxa existent principal de clavegueram amb demolicions i reposició de tots els
materials.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FD7ZU011 u Partida alçada de connexió al pou existent principal de clavegueram amb demolicions i reposició de tots els
materials.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 08  XARXA DE REG
Título 3 01  OBRA CIVIL

1 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons d'excavació inferior a 0,80 metres i
profunditat màxima 3 metres,en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la
vora dels productes resultants. Inclou la part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60x60x60 8,000 0,900 0,900 0,700 C#*D#*E#*F#
2 180x75x70 1,000 2,100 1,050 0,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,300

2 F222UR06 m Excavació amb mitjans mecànics de rasa per a instal·lació de xarxa secundària de reg de 15 cm d'amplària per
30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació manual en interior de
parterres

C#*D#*E#*F#

2 PE40-25 60,000 C#*D#*E#*F#
3 PE40-32 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

3 F222U3J4 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x70 cm. Sense banda de senyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació xarxa primària 211,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,000

4 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a rasa, amb una compactació del 95% del PM,amb part proporcional de
reperfilat de talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa primaria C#*D#*E#*F#
2 40x70 211,000 1,000 0,400 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,440

5 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sorra sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa primaria C#*D#*E#*F#
2 40x70 211,000 1,000 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,640

6 F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plastica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació xarxa primària 16,000 0,400 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,640

7 FG3ZU010 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions elèctriques

AMIDAMENT DIRECTE 211,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 08  XARXA DE REG
Título 3 02  INSTAL·LACIONS
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1 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Marca/model: Ductil Benito/RP60 o equivalent. Amb inscripció de reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó de registre 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Pericó 1G 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Pericó de rentat 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FDKZU030 u Bastiment i tapa rectaangular de fosa dúctil, per a pericó de reg, recolzada, pas lliure de 1800x750 mm i classe
c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter. Amb inscripció de reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó de Aigua xarxa 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FDK2UR10 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm
de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de grava de pedra granítica de
15 mm de diàmetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó de registre 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Pericó 1G 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Pericó de rentat 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 ED3527L4 u Pericó de 1800x75x75 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó de Aigua xarxa 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 242/336 MM de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral.
Marca/model: Rainbird/VBA02673+VBA02676 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvules antidrenant dels sectors de
degotadors

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

2 Pericó neteja 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
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AMIDAMENT DIRECTE 74,100

7 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 67,600

8 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 312,000

9 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic tipus
Jimten, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 193,000

10 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic Jimten, i
col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 74,100

11 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic Jimten, i
col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 67,600

12 FFB25355 m Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201, utilitzant accessoris de plàstic Jimten, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

AMIDAMENT DIRECTE 317,000

13 FNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa secundaria reg C#*D#*E#*F#
2 Pericó de reg tipus 1G 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FNER1481 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa secundaria reg C#*D#*E#*F#
2 Pericó de reg tipus 1G 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FN3G2974 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40
(per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió , tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
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canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 FN3G2874 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 32
(per a tub de 1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió , tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

17 FN3G2774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25
(per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió , tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 EN748327 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 EN8125A4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuits gota a gota 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó
d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

22 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 FJS5UGA1 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m, amb goters cada 0,3
m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm
i el soterrament superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbres 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

24 FJS5UG21 m2 Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal de 2,4 l/h amb
separació entre goters de 0,3 m i entre laterals de 0,4 m. inclou l'excavació de rases, part proporcional de
connexió amb collarins de presa i accessoris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

AMIDAMENTS Data: 24/01/20 Pàg.: 27

1 Reg gota a gota parterre 133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

25 FJSAU010 u Programador alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida per 1 estació, comunicació mitjançant radiofreqüència,
activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per Internet, incloent la configuració al
sistema de Telegestió existent.
Marca/model: Samcla/SBP010 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Electrovalvula mestra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Pericó de reg tipus1G 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

26 FJSAUE01 u Equip repetidor de dimensions 85x80x95 mm, alimentat mitjançant energia solar fotovoltaica, amb comunicació
amb la resta d'equips del sistema per radiofreqüència.
Incloent instal·lació i configuració amb el sistema de telegestió existent.
Marca/model: Samcla/REP006 o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 FJSB1321 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a
una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

28 FJSB1221 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs. Tipus XCZ0100 o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 FJS1UZ02 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250mc, amb brida d'entrada
rodona de 40 mm i ràcord de connexió de 45 mm, amb rosca interior tipus Barcelona de 1 1/2'' i juntes en
EPDM,equipada amb vàlvula, inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, i la
col·locació a nivell i recta amb morter.
Marca/mode: Benito Urban

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 09  TELECOMUNICACIONS

1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a
la vora o càrrega a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 Tubs 1,000 39,000 0,500 1,100 21,450 C#*D#*E#*F#
2 4 Tubs 1,000 68,000 0,500 1,100 37,400 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta D 2,000 1,500 1,300 1,300 5,070 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta ICT 1,000 0,700 0,700 0,900 0,441 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 64,361

2 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 Tubs 1,000 39,000 0,500 0,830 16,185 C#*D#*E#*F#
2 4 Tubs 1,000 68,000 0,500 0,690 23,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,645

3 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 Tubs 1,000 39,000 0,500 0,270 5,265 C#*D#*E#*F#
2 4 Tubs 1,000 68,000 0,500 0,410 13,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,205

4 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, incloent els materials i treballs per
a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible per superar
obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores,etc..), instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 324,000

6 FG3ZU010 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions elèctriques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000

7 FDK2U021 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus D H-II o equivalent per a instal·lacions de telefonia, incloent
tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2U022 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus D M o equivalent per a instal·lacions de telefonia, incloent
tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FG22TK0K u Mandrilat de tubs emès per laboratori homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 10  SERVEIS AFECTATS
Título 3 14  AIGUA

1 SFFB0064 u Contractació de comptador de reg, totalment connexionat a la xarxa d'abastament d'aigua i drets d'escomesa
per un cabal de 10m3/h.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 11  GESTIÓ DE RESIDUS
Título 3 01  CLASSIFICACIÓ

1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inerts T Superficie (m²) Coeficient Gruix (m)
2 Rajola 228,070 1,000 0,080 18,246 C#*D#*E#*F#
3 Formigo 14,780 1,000 0,150 2,217 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de panot 465,020 1,000 0,160 74,403 C#*D#*E#*F#
5 Escales 29,040 1,000 1,000 29,040 C#*D#*E#*F#
6 T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m)
7 Rigoles 83,600 0,200 0,080 1,338 C#*D#*E#*F#
8 Vorades 186,710 0,300 0,260 14,563 C#*D#*E#*F#
9 Guals 60 10,860 0,600 0,260 1,694 C#*D#*E#*F#

10 Guals 120 4,090 1,200 0,260 1,276 C#*D#*E#*F#
11 Muret 63,750 0,150 0,150 1,434 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal INERTS S 144,211 SUMSUBTOTAL(

G1:G11)
13 Barreges bituminoses No Especials T
14 Mescla bituminosa 1.347,410 1,000 0,150 202,112 C#*D#*E#*F#
15 Fresatge 46,010 1,000 0,050 2,301 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal BARREJATS S 204,413 SUMSUBTOTAL(

G13:G15)

TOTAL AMIDAMENT 348,624

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 11  GESTIÓ DE RESIDUS
Título 3 02  CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

AMIDAMENTS Data: 24/01/20 Pàg.: 30

1 TERRES T m3 Esponjament
2 CAIXA PAVIMENT
3 Caixa de paviment 1,000 632,500 1,200 759,000 C#*D#*E#*F#
4 Replenat -1,000 167,950 1,200 -201,540 C#*D#*E#*F#
6 REG T ml
7 Rases 1,000 211,000 0,280 1,200 70,896 C#*D#*E#*F#
8 Terraplenat -1,000 8,440 1,200 -10,128 C#*D#*E#*F#
9 DRENATGE I CLAVEGUERAM T m3

10 Rases 1,000 471,600 1,200 565,920 C#*D#*E#*F#
11 Terraplenat -1,000 235,480 1,200 -282,576 C#*D#*E#*F#
12 TELECOMUNICACIONS T
13 Rases 1,000 64,361 1,200 77,233 C#*D#*E#*F#
14 Rebliment -1,000 39,645 1,200 -47,574 C#*D#*E#*F#
15 ENLLUMENAT PÚBLIC T
16 Rases 1,000 154,850 1,200 185,820 C#*D#*E#*F#
17 Rebliment -1,000 88,000 1,200 -105,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.011,451

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inerts T Superficie (m²) Coeficient Gruix (m) Espojament C#*D#*E#*F#
2 Rajola 228,070 1,000 0,080 1,350 24,632 C#*D#*E#*F#
3 Formigo 14,780 1,000 0,150 1,350 2,993 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de panot 465,020 1,000 0,160 1,350 100,444 C#*D#*E#*F#
5 Escales 29,040 1,000 1,000 1,350 39,204 C#*D#*E#*F#
6 T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m) Esponjament
7 Rigoles 83,600 0,200 0,080 1,350 1,806 C#*D#*E#*F#
8 Vorades 186,710 0,300 0,260 1,350 19,661 C#*D#*E#*F#
9 Guals 60 10,860 0,600 0,260 1,350 2,287 C#*D#*E#*F#

10 Guals 120 4,090 1,200 0,260 1,350 1,723 C#*D#*E#*F#
11 Muret 63,750 0,150 0,150 1,350 1,936 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal INERTS S 194,686 SUMSUBTOTAL(

G1:G11)
13 Barreges bituminoses No Especials T Esponjament
14 Mescla bituminosa 1.347,410 1,000 0,150 1,350 272,851 C#*D#*E#*F#
15 Fresatge 46,000 1,000 0,050 1,350 3,105 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 275,956 SUMSUBTOTAL(

G13:G15)

TOTAL AMIDAMENT 470,642

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 11  GESTIÓ DE RESIDUS
Título 3 03  DEPOSICIÓ

EUR



REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

AMIDAMENTS Data: 24/01/20 Pàg.: 31

1 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T m3 Esponjament
2 CAIXA PAVIMENT
3 Caixa de paviment 1,000 632,500 1,200 759,000 C#*D#*E#*F#
4 Replenat -1,000 167,950 1,200 -201,540 C#*D#*E#*F#
6 REG T ml
7 Rases 1,000 211,000 0,280 1,200 70,896 C#*D#*E#*F#
8 Terraplenat -1,000 8,440 1,200 -10,128 C#*D#*E#*F#
9 DRENATGE I CLAVEGUERAM T m3

10 Rases 1,000 471,600 1,200 565,920 C#*D#*E#*F#
11 Terraplenat -1,000 235,480 1,200 -282,576 C#*D#*E#*F#
12 TELECOMUNICACIONS T
13 Rases 1,000 64,361 1,200 77,233 C#*D#*E#*F#
14 Rebliment -1,000 39,645 1,200 -47,574 C#*D#*E#*F#
15 ENLLUMENAT PÚBLIC T
16 Rases 1,000 154,850 1,200 185,820 C#*D#*E#*F#
17 Rebliment -1,000 88,000 1,200 -105,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.011,451

2 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inerts T Superficie (m²) Coeficient Gruix (m) Esponjament
2 Rajola 228,070 1,000 0,080 1,350 24,632 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de panot 465,020 1,000 0,160 1,350 100,444 C#*D#*E#*F#
4 Escales 29,040 1,000 1,000 1,350 39,204 C#*D#*E#*F#
5 Formigó 14,780 1,000 0,150 1,350 2,993 C#*D#*E#*F#
6 T Longitud (m) Amplada (m) Gruix (m) Esponjament
7 Rigoles 83,600 0,200 0,080 1,350 1,806 C#*D#*E#*F#
8 Vorades 186,710 0,300 0,260 1,350 19,661 C#*D#*E#*F#
9 Guals 60 10,860 0,600 0,260 1,350 2,287 C#*D#*E#*F#

10 Guals 120 4,090 1,200 0,260 1,350 1,723 C#*D#*E#*F#
11 Muret 63,750 0,150 0,150 1,350 1,936 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,686

3 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

AMIDAMENTS Data: 24/01/20 Pàg.: 32

1 Mescles T esponjament
2 Mescla bituminosa 1.347,410 1,000 0,150 1,350 272,851 C#*D#*E#*F#
3 Fresatge 46,010 1,000 0,050 1,350 3,106 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,960

4 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatge Ribagorça 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESUPUESTO ENTORN PISA
Capítulo 12  SEGURETAT I SALUT

1 XPAJ00SS pa Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i
salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 24/01/20 Pàg.: 1

E31522H3P-1 m3 Formigó per a elements de fonaments (sabates, riostres, enceps...), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot amb els
sistemes adequats, inclús vibrat i curat. Inclou repercusió de les unions dels formigonats en
diferent fases mitjançant juntes tipus ´´Nervometal´´ o equivalent. Inclou repercusió
d'execució per dames la fonamentació dels murs.

90,31 €

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

E31B3000P-2 kg Subministrament i col·locació d'acer B 500 SD amb segell de qualitat CIETSID, en barres
corrugades, per a l'armadura d'elements de fonaments, elaborat a l'obra i manipulat a taller .
Inclou: ancoratges per a rebre placa base del coronament dels murs, part proporcional de
retalls, mermes, armadures de muntatge, auxiliars i elements separadors. C.Amid.:Kg de pes
teòric

1,02 €

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

E7B20001P-3 ml Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb guies incorporades tipus Reroot de
Greenleaf o equivalent per a protecció de les arrels dels arbrres amb el paviment.
Ref.SRER600A

6,43 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

EB120001P-4 u Conjunt de barana de les escales d'acer galvanitzat de 2m format per:
-Passamans de secció dim.40mm a h=90cm i passamans de secció dim.40mm a h=70cm
-3 barrots 81cm d'altura separats una distancia de 75cm aprox. formats per un perfil tubuar
massís de 10x10mm soldats al passamans i la xapa inferior
- Soldadura i regiditzadors necessaris.
Muntat a taller.
Tot galvanitzat en calent, amb un gruix mínim de 80 micres, un cop mecanitzat, amb neteja i
polit dels grumolls del galvanitzat i regularització i igualat del galvanitzat (amb ´´zinga´´ i
pintura galvànica). Col·locat a l'obra segons indicacions de la D.F.

126,68 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

ED3527L4P-5 u Pericó de 1800x75x75 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

401,82 €

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

ED5A1400P-6 m Drenatge amb tub ranurat de PE de D=100 mm. Incloent geotextil i graves. 35,35 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

ED7J5E30P-7 u Sifó de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, amb unions
soldades, col·locat al fons de la rasa i reblert amb sauló 30 cm per sobre del tub inclosos
accessoris, carrils i elements de fixació per anar penjat

243,14 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

EEU6U001P-8 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

16,86 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

EN748327P-9 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment

567,56 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

EN8125A4P-10 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en
pericó de canalització soterrada

33,80 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 24/01/20 Pàg.: 2

EY00I123P-11 u Legalitzacions electrica segons RBT. Incloent taxes i entitats de control. 2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

F2168941P-12 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

F2191306P-13 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,78 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2193A06P-14 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

4,10 €

(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F2194AB5P-15 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

F2194AL5P-16 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. (zona d'asfalt de connexió
amb xarxa existent)

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F2194JC5P-17 m2 Demolició de paviment de rajola col·locada sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F2194JL5P-18 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

4,84 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2194XL5P-19 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F219UX41P-20 m2 Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb
escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor

4,23 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F219VP20P-21 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament. aquet preu inclou igualment les actuacións de petit anidament i/o baix
rendiment. (zona d'asfalt de connexió amb xarxa existent)

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F21B1201P-22 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,55 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

F21B2001P-23 m Demolició de proxo de perfils metàl·lics, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 19,48 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

F21HU800P-24 u Treballs per a connexionat de nova línia de llumeneres a xarxa existent. Incloent obertura
d'armaris, columnes, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, i
en general tot el necessari per la correcta connexió.

160,83 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)



REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 24/01/20 Pàg.: 3

F21P10A3P-25 m3 Enderroc d'escales, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 1m d'alçària, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus
especials, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

10,41 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

F21PVG11P-26 m Demolicio de gual de vehicles realitzat amb peces de granit de 60 cm d'amplada, realitzat
amb mitjans mecànics i manual. càrrega mecànca i manual sobre camió.

25,35 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

F21PVG3P-27 m Demolicio de gual de vianants realitzat amb peces de granit de 120 cm d'amplada, realitzat
amb mitjans mecànics i manual. càrrega mecànca i manual sobre camió.

26,97 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

F21QQA01P-28 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F21QQA02P-29 u Retirada de pilona formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament per al posterior
muntatge.

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F21QUTFFP-30 u Desmuntatge i muntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos base de fromigó,
amb mitjans manuals i mecànics, per al posterior muntatge. A executar per a l'instal·lador de
zona.

85,23 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F21QUTFTP-31 u Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos base de fromigó i desconexió
de la xarxa elèctrica i enretirada de totes les línies d'alimentació entre el bàcul en qüestió i els
bàculs anterior i posterior de la mateixa línia, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de
runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal, a executar per a
l'instal·lador de zona.

85,23 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F21R11A5P-32 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

167,25 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

F221C472P-33 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,34 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2220A13P-34 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega
amb les terres deixades a la vora. tapat posterior de la cala amb la terra de la propia
excavació.

39,09 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

F222U020P-35 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió

8,35 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

F222U3J4P-36 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x70 cm. Sense banda de
senyalització.

8,14 €

(VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F222U905P-37 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons d'excavació inferior a
0,80 metres i profunditat màxima 3 metres,en terres de qualsevol tipus (no classificades),
amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou la part proporcional
d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.

15,48 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA
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F222UR06P-38 m Excavació amb mitjans mecànics de rasa per a instal·lació de xarxa secundària de reg de 15
cm d'amplària per 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació

3,27 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

F2261C0FP-39 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del pm

5,24 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

F226U020P-40 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a rasa, amb una compactació del 95% del PM,amb part
proporcional de reperfilat de talussos

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

F227T00FP-41 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm 1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

F228510FP-42 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
fins a 25cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

22,10 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F2285B0FP-43 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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

19,04 €

(DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

F228U010P-44 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sorra sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

30,68 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2R24200P-45 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,35 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

F2R45069P-46 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,71 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

F2R64269P-47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F2RA73G0P-48 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

19,10 €

(DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F2RA75A0P-49 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,84 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2RA7LP0P-50 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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F2RA9SB0P-51 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,63 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

F305V020P-52 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

79,14 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F31521H3P-53 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plastica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

79,13 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

F921R01JP-54 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

17,39 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

F9365G11P-55 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

80,57 €

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F9365G12P-56 m3 Base de formigó HA-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat. Armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm

86,05 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

F961L8GAP-57 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

45,33 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F965M7D9P-58 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

23,10 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F96AUA20P-59 m Xapa d'acer galvanitzat, corbada escocells, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

40,26 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

F96AUA21P-60 m Xapa d'acer galvanitzat, corbada dunes, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

35,64 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F97433EAP-61 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

16,38 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

F982AG2FP-62 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó de 37x60cm, col·locades amb morter
sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

48,18 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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F982MG4FP-63 u Capçal de gual de formigó de 37x60cm, amb la cantonada en forma recta , d'1 peça,
col·locada sobre base de formigó estructural HM-20/P/20/I.

63,93 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

F983QG6FP-64 u Capçal de gual de formigó de 2 peces de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba,
col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural

138,09 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

F984AG4FP-65 u Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó, de 40x60cm, col·locades amb morter
sobre base de formigó estructural HM-20 de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió.

35,15 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F9A2DRENP-66 m3 Paviment de granulat de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

34,81 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F9A2SORRP-67 m3 Paviment de sorra garbellada 3-5 mm amb estesa i piconatge mecànics del material.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

18,85 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

F9B13MODP-68 m2 Peça de botonera de 20x20x4cm per a gual de pas de vianants 28,24 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

F9B13MOEP-69 m2 Paviment indicador direccional de panot gris 20x20x4cm, col·locat amb morter M80 sobre
base de formigó HM-20

31,52 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F9E1321JP-70 m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre formigó
H-20, col·locat
amb morter ciment M10 i beurada de ciment pòrtland

25,31 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

F9E1328JP-71 m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre formigó
H-20, col·locatamb morter ciment M15, pastat en obra i beurada de ciment pòrtland

31,03 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

F9G3CUG5P-72 m3 Paviment de formigó amb colorant HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats
laterals. RAL a decidir per la DF.

102,21 €

(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

F9H11251P-73 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin S B60/70, de 7cm de
gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

61,73 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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F9H11J51P-74 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC22 base G B60/70 g, de 7cm de
gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat
granític, estesa i compactada.

59,73 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

F9J13J40P-75 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, ECR-1, amb
dotació 1 kg/m2

0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

F9V3E95BP-76 u Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 120x40x15 cm tipus
SUPERSTEP de la casa BREINCO o equivalent. amb banda de senyalització texturada en
tota la seva longitud i color especial a decidir per la D.F, col·locat amb formigó.

65,55 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

F9Z1V010P-77 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant 1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FBB21201P-78 u Placa informativa per a senyals de trànsit amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm d'alumini color cava

43,35 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FBBZA001P-79 u Subministrament i col·locació de suport tubular cilíndric d'alumini de 60mmde diàmetre i
5mm tipus Girod o equivalent , acabat color cava, col·locat a terra clavat amb formigó

96,33 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FD5H81L3P-80 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a
la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix

110,37 €

(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

FD5J4F0UP-81 u Embornal de fundució, model Delta SF570 de classe resistent C250 de la casa Benito Urban
o equivalent, de dimensions 570x305x570mm, amb tapa abatible.
Connexió amb junta torica per a tub de PVC de Ø200 mm. Revestida amb pintura negre, no
tòxica, no inflamable i no contaminant.
Totalment instal·lat i connexionat.
Marca/model: Benito/Delta SF570 o equivalent.

215,23 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

FD7JR315P-82 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, amb unions
soldades, col·locat al fons de la rasa i reblert amb sauló 30 cm per sobre del tub

39,73 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FD7JU225P-83 m Tub de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre nominal exterior, amb unions
soldades, col·locat al fons de la rasa i reblert amb sauló 30 cm per sobre del tub

62,13 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FD7ZU011P-84 u Partida alçada de connexió al pou existent principal de clavegueram amb demolicions i
reposició de tots els materials.

1.150,00 €

(MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

FD7ZU051P-85 u Taponat de clavegueró fora de servei, construït amb fàbrica de maó calat, de 29x14x10 cm,
rejuntat i arrebossat amb morter

35,38 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

FD7ZU010BP-86 u Partida alçada de connexió a la xarxa existent principal de clavegueram amb demolicions i
reposició de tots els materials.

1.850,00 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)
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FDA1U020P-87 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 1,50m,
sobre solera de 30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del
col·lector 10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20
Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus de 150x150cm i
20cm de gruix de formigó armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8
B500T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Totalment muntant i connectat.

587,13 €

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FDA1U021P-88 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 2,50m,
sobre solera de 30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del
col·lector 10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20
Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus de 150x150cm i
20cm de gruix de formigó armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8
B500T 6x2,20 UNE-EN 10080. Totalment muntant i connectat.

915,82 €

(NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FDA1U022P-89 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 3,50m,
sobre solera de 30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del
col·lector 10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20
Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus de 150x150cm i
20cm de gruix de formigó armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8
B500T 6x2,20 UNE-EN 10080. Totalment muntant i connectat.

1.073,23 €

(MIL SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

FDGZU020P-90 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions elèctriques 2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FDH2UJN3P-91 u Partida alçada a justificar d'inspecció amb càmara tv-vídeo de la xarxa de sanejament. 850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

FDK256F3P-92 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 38x38x55 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

70,62 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FDK262G7P-93 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

103,38 €

(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

FDK262G8P-94 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.
Marca/model: Ductil Benito/PA6 o equivalent.

99,92 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FDK2U021P-95 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus D H-II o equivalent per a instal·lacions
de telefonia, incloent tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix.

676,64 €

(SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDK2U022P-96 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus D M o equivalent per a instal·lacions de
telefonia, incloent tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix.

676,64 €

(SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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FDK2UR10P-97 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de
maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de
20 cm de grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre.

140,38 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

FDKZ3174P-98 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil D-400, de 610x610x75 mm, col·locat
amb morter ciment.
Marca/model: Ductil Fabregas/D-17-D400 o equivalent. Amb inscripció d'enllumenat

109,96 €

(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

FDKZHJB4P-99 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Marca/model: Ductil Benito/RP60 o equivalent. Amb inscripció de reg

96,43 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

FDKZHL3JP-100 u Bastiment i tapa amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers.
Marca/model: Norinco/Solo 7SC de diàmetre 70cm o equivalent amb inscripció de
clavegueram i logo de l'ajuntament

197,37 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

FDKZU030P-101 u Bastiment i tapa rectaangular de fosa dúctil, per a pericó de reg, recolzada, pas lliure de
1800x750 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter. Amb inscripció
de reg

454,29 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FDKZV090P-102 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FD Benito D-400 o equivalent, de
410x410x75 mm, col·locat amb morter ciment.
Marca/model: Ductil Fabregas/D-15-D400 o equivalent. Amb inscripció d'enllumenat

66,43 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

FFB25355P-103 m Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, utilitzant accessoris de plàstic
Jimten, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FFB26455P-104 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic Jimten, i col·locat al fons de la rasa

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FFB27455P-105 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic Jimten, i col·locat al fons de la rasa

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FFB28455P-106 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic tipus Jimten, i col·locat al fons de la rasa

7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

FG22TD1KP-107 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,15 €

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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FG22TH1KP-108 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FG22TK0KP-109 u Mandrilat de tubs emès per laboratori homologat. 60,88 €

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FG22TK1KP-110 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,29 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FG22TL1KP-111 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,93 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FG22TP1KP-112 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

5,01 €

(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FG319334P-113 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

2,01 €

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FG31H554P-114 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,42 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

FG31H574P-115 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

7,46 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FG38E355P-116 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra 3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

FG38E356P-117 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2 i muntat en malla de connexio a terra 2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

FG3ZU010P-118 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions elèctriques 2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FG411L3JP-119 u Connexionat de nova línea a aparamenta existent. Incloent resposició de la mateixa en cas
de estar deteriorada.

164,30 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FGD2132DP-120 u Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm 22,97 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

FGFTU010P-121 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, incloent els
materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid
interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels
cables, abraçadores,etc..), instal·lada

109,85 €

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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FHM11H22P-122 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta reforçades, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó, amb la instal·lació elèctrica interior. Amb protecció antiorins tipus
Rilsan o equivalent. Totalment instal·lada i anivellada. Inclosa l'execucio de la fonamentació,
gruament, anivellament. Totalment subministrada, muntada i en funcionament.
Marca/Model: JOVIR/EUROPEO AM-10/CE o equivalent.

342,27 €

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FHM11J22P-123 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta reforçades, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó, amb la instal·lació elèctrica interior. Amb protecció antiorins tipus
Rilsan o equivalent. Totalment instal·lada i anivellada. Inclosa l'execucio de la fonamentació,
gruament, anivellament. Totalment subministrada, muntada i en funcionament.
Marca/Model: JOVIR/EUROPEO AM-10/CE o equivalent.

383,72 €

(TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FHQNUB08P-124 u Projector per a exteriors simple, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre
templat, cargols d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica viaria, classe I, IK09, IP65,
44W, 3000k i 4887lm. Driver tipus titanium de Philips o equivalent amb reducció del 30% de
potència a partir de les 23h. Incloent element subjecció columna. Garantia del led i la font
d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 G2 6500WW street, REF.
SSH22965ST740NG+COARIN060G o equivalent.

518,16 €

(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FHQNUB09P-125 u Projector per a exteriors doble, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre
templat, cargols d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica viaria, classe I, IK09, IP65,
44W, 3000k i 4887lm. Driver tipus titanium de Philips o equivalent amb reducció del 30% de
potència a partir de les 23h. Incloent element subjecció columna. Garantia del led i la font
d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 G2 6500WW street, REF.
SSH22965ST740NG+COARDB120G o equivalent.

562,70 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

FJM3UR10P-126 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent
pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24
cm i color verd, col·locat sobre graves

58,08 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FJS1UZ02P-127 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250mc, amb
brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de connexió de 45 mm, amb rosca interior tipus
Barcelona de 1 1/2'' i juntes en EPDM,equipada amb vàlvula, inclou accessoris de connexió
articulada format per dos colzes i tub de PE, i la col·locació a nivell i recta amb morter.
Marca/mode: Benito Urban

252,30 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FJS5R101P-128 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

10,56 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FJS5UG21P-129 m2 Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal
de 2,4 l/h amb separació entre goters de 0,3 m i entre laterals de 0,4 m. inclou l'excavació de
rases, part proporcional de connexió amb collarins de presa i accessoris

5,64 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FJS5UGA1P-130 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m,
amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la
protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament superficial

11,38 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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FJSAU010P-131 u Programador alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida per 1 estació, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per
Internet, incloent la configuració al sistema de Telegestió existent.
Marca/model: Samcla/SBP010 o equivalent.

459,76 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FJSAUE01P-132 u Equip repetidor de dimensions 85x80x95 mm, alimentat mitjançant energia solar fotovoltaica,
amb comunicació amb la resta d'equips del sistema per radiofreqüència.
Incloent instal·lació i configuració amb el sistema de telegestió existent.
Marca/model: Samcla/REP006 o equivalent.

596,56 €

(CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FJSB1221P-133 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. Tipus XCZ0100 o equivalent.

63,56 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FJSB1321P-134 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

102,88 €

(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FJSDC20GP-135 u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 242/336 MM de diàmetre i 25 cm
d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral.
Marca/model: Rainbird/VBA02673+VBA02676 o equivalent.

20,95 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FN3G2774P-136 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

23,64 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FN3G2874P-137 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 32 (per a tub de 1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

28,40 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

FN3G2974P-138 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

30,40 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

FNER1481P-139 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

92,88 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FNER1581P-140 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

113,21 €

(CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

FQ21BC70P-141 u Paperera circular abatible tipus PA600M de Benito Urban o equivalent de diàmetre 37,50cm i
60 litres de capacitat, de color gris. Estructura de tub d.40mm amb base d'anclatge i pletines
rectangulars amb dos forats de d.12mm per la seva fixació al terra. Anclatge recomenat:
Mitjançant 4 perns d'expansió M8.

102,67 €

(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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FQT2A152P-142 u Tendal format per membrana ref.381 de Serge Ferrari o equivalent fixada per 4 punts de
suport de sup.74m2 tensada i 94m2 sense tensar. Teixit de poliéster recobert de PVC per
ambdos cares.
Partida totalment acabada segons indicacions de la D.F. Inclou subministre i instal·lació.

19.610,94 €

(DINOU MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FQT2A153P-143 u Estructura del tendal de tubulars cilindrics d'acer galvanitzat col·locats segons plànol 23.4 de
la documentació gràfica.
- Tubulars de diàmetre 114mm i e=12,5mm. De longituds 527mm, 484mm i 430mm,
col·locats amb un angle de 68º respecte la hortizontal.
- Tubular de diàmetre 139mm i e=12,5mm. De longitud 753mm, col·locat amb un angle de
68º respecre la horitzontal.
- Tubular de diàmetre 60mm i longitud de 200mm col·locats verticalment.
- Tirant de 50mm, col·locat tensant els tubulars verticals amb els inclinats segons
documentació gràfica. De longituds 700mm, 490mm, 450mm i 400mm.
- Acer S275JR
Acabat antioxidant. Partida totalment acabada segons indicacions de la D.F. Inclou
subministrament i instal·lació.

6.799,00 €

(SIS MIL SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS)

FR11A222P-144 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm
i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa

0,12 €

(ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FR11R150P-145 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0,13 €

(ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FR34URB1P-146 m2 Descompactació, esmena i preparació del sòl existent amb compost de classe I d'origen
vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3, amb una dosi de 100 litres/m2
(gruix 10cm), escampat i incorporat al terreny mitjançant màquina retroexcavadora clavant la
cullera al sòl a una fondària de 60cm i deixant caure el material excavat, barreja de sòl i
compost, des de una altura mínima de 150cm, trencant els terrossos majors de 40cm i
reperfilant posteriorment amb medis manuals. Inclou el subministrament del compost,
subjecte a aprovacio per part de la DF

12,39 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

FR3P2112P-147 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

44,76 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FR3STRITP-148 m2 Encoixinament amb triturat de poda o forestal, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm

4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FR41252BP-149 u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

187,55 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

FR43943BP-150 u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 165,29 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FR43B42BP-151 u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

100,00 €

(CENT EUROS)
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FR45C63BP-152 u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de
50 l

153,66 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

FR4CJ212P-153 u Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FR4H9234P-154 u Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FR4H9S34P-155 u Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 2,94 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FR4HPEHAP-156 u Subministrament de Pennisetum alopecuroides 'Hamelm' en contenidor de 2 l 3,35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FR4JVVBBP-157 u Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FR612367P-158 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

79,50 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FR662111P-159 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de
plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FR662221P-160 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

FRZ22613P-161 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

18,19 €

(DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

GG113011P-162 M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES D'ARBUSTIVA, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE
MALES HERBES, NETEJA, PODA, RETALLS, RETIRADA DE RESTES, TRACTAMENTS
FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES
TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES
MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPTM.

2,63 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

GG21002P-163 U MANTENIMENT ANUAL D'ARBRAT I PALMÀCIES EN ZONES VERDES, ON S'INCLOU
ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, CONTROL FITOSANITARI,
ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS, MANTENIMENT
D'ASPRATGES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPTM.

28,32 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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M21B0003P-164 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre
suport de peu o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una
alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec

11,72 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

SFFB0064P-165 u Contractació de comptador de reg, totalment connexionat a la xarxa d'abastament d'aigua i
drets d'escomesa per un cabal de 10m3/h.

1.650,00 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-1 E31522H3 m3 Formigó per a elements de fonaments (sabates, riostres, enceps...), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot amb els
sistemes adequats, inclús vibrat i curat. Inclou repercusió de les unions dels formigonats en
diferent fases mitjançant juntes tipus ´´Nervometal´´ o equivalent. Inclou repercusió
d'execució per dames la fonamentació dels murs.

90,31 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 81,35600 €
Altres conceptes 8,95400 €

P-2 E31B3000 kg Subministrament i col·locació d'acer B 500 SD amb segell de qualitat CIETSID, en barres
corrugades, per a l'armadura d'elements de fonaments, elaborat a l'obra i manipulat a taller .
Inclou: ancoratges per a rebre placa base del coronament dels murs, part proporcional de
retalls, mermes, armadures de muntatge, auxiliars i elements separadors. C.Amid.:Kg de pes
teòric

1,02 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00505 €
Altres conceptes 1,01495 €

P-3 E7B20001 ml Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb guies incorporades tipus Reroot de
Greenleaf o equivalent per a protecció de les arrels dels arbrres amb el paviment.
Ref.SRER600A

6,43 €

B77A000 ml Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb guies incorporades tipus Reroot de 5,54000 €
Altres conceptes 0,89000 €

P-4 EB120001 u Conjunt de barana de les escales d'acer galvanitzat de 2m format per:
-Passamans de secció dim.40mm a h=90cm i passamans de secció dim.40mm a h=70cm
-3 barrots 81cm d'altura separats una distancia de 75cm aprox. formats per un perfil tubuar
massís de 10x10mm soldats al passamans i la xapa inferior
- Soldadura i regiditzadors necessaris.
Muntat a taller.
Tot galvanitzat en calent, amb un gruix mínim de 80 micres, un cop mecanitzat, amb neteja i
polit dels grumolls del galvanitzat i regularització i igualat del galvanitzat (amb ´´zinga´´ i
pintura galvànica). Col·locat a l'obra segons indicacions de la D.F.

126,68 €

BB12M006 u Conjunt de barana de les escales d'acer galvanitzat de 2m format per: 65,36000 €
Altres conceptes 61,32000 €

P-5 ED3527L4 u Pericó de 1800x75x75 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

401,82 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 1,85940 €

B0111000 m3 Aigua 0,01296 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 33,20000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 22,20240 €

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 36,64193 €
Altres conceptes 307,90331 €

P-6 ED5A1400 m Drenatge amb tub ranurat de PE de D=100 mm. Incloent geotextil i graves. 35,35 €

BD5A2A00 m Tub circular ranurat de paret simple de PE i 100 mm de diàmetre 1,71150 €

B7B111C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 130 a 140 g/ 0,93000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 11,91000 €
Altres conceptes 20,79850 €

P-7 ED7J5E30 u Sifó de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, amb unions
soldades, col·locat al fons de la rasa i reblert amb sauló 30 cm per sobre del tub inclosos
accessoris, carrils i elements de fixació per anar penjat

243,14 €
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BD7JE300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, 10,96250 €

BFYBADB0 u Part proporcional de carril de 41x41mm i elements de muntatge metàl·lics per a suspe 6,93700 €

BFWB1L32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exte 177,07500 €
Altres conceptes 48,16550 €

P-8 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

16,86 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d 10,48000 €
Altres conceptes 6,38000 €

P-9 EN748327 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment

567,56 €

BN748320 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pre 556,02000 €
Altres conceptes 11,54000 €

P-10 EN8125A4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en
pericó de canalització soterrada

33,80 €

BN8125A0 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de 16,49000 €
Altres conceptes 17,31000 €

P-11 EY00I123 u Legalitzacions electrica segons RBT. Incloent taxes i entitats de control. 2.500,00 €
Altres conceptes 2.500,00000 €

P-12 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

2,42 €

Altres conceptes 2,42000 €

P-13 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,78 €

Altres conceptes 3,78000 €

P-14 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

4,10 €

Altres conceptes 4,10000 €

P-15 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-16 F2194AL5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. (zona d'asfalt de connexió
amb xarxa existent)

4,61 €

Altres conceptes 4,61000 €

P-17 F2194JC5 m2 Demolició de paviment de rajola col·locada sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,11 €

Altres conceptes 4,11000 €

P-18 F2194JL5 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

4,84 €

Altres conceptes 4,84000 €

P-19 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,81 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-20 F219UX41 m2 Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb
escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor

4,23 €
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Altres conceptes 4,23000 €

P-21 F219VP20 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament. aquet preu inclou igualment les actuacións de petit anidament i/o baix
rendiment. (zona d'asfalt de connexió amb xarxa existent)

2,64 €

Altres conceptes 2,64000 €

P-22 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,55 €

Altres conceptes 6,55000 €

P-23 F21B2001 m Demolició de proxo de perfils metàl·lics, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 19,48 €
Altres conceptes 19,48000 €

P-24 F21HU800 u Treballs per a connexionat de nova línia de llumeneres a xarxa existent. Incloent obertura
d'armaris, columnes, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, i
en general tot el necessari per la correcta connexió.

160,83 €

Altres conceptes 160,83000 €

P-25 F21P10A3 m3 Enderroc d'escales, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 1m d'alçària, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus
especials, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

10,41 €

Altres conceptes 10,41000 €

P-26 F21PVG11 m Demolicio de gual de vehicles realitzat amb peces de granit de 60 cm d'amplada, realitzat
amb mitjans mecànics i manual. càrrega mecànca i manual sobre camió.

25,35 €

Altres conceptes 25,35000 €

P-27 F21PVG3 m Demolicio de gual de vianants realitzat amb peces de granit de 120 cm d'amplada, realitzat
amb mitjans mecànics i manual. càrrega mecànca i manual sobre camió.

26,97 €

Altres conceptes 26,97000 €

P-28 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,15 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-29 F21QQA02 u Retirada de pilona formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament per al posterior
muntatge.

7,15 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-30 F21QUTFF u Desmuntatge i muntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos base de fromigó,
amb mitjans manuals i mecànics, per al posterior muntatge. A executar per a l'instal·lador de
zona.

85,23 €

Altres conceptes 85,23000 €

P-31 F21QUTFT u Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos base de fromigó i desconexió
de la xarxa elèctrica i enretirada de totes les línies d'alimentació entre el bàcul en qüestió i els
bàculs anterior i posterior de la mateixa línia, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de
runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal, a executar per a
l'instal·lador de zona.

85,23 €

Altres conceptes 85,23000 €

P-32 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

167,25 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos a 7,68900 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillo 36,73060 €
Altres conceptes 122,83040 €

P-33 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,34 €
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Altres conceptes 4,34000 €

P-34 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega
amb les terres deixades a la vora. tapat posterior de la cala amb la terra de la propia
excavació.

39,09 €

Altres conceptes 39,09000 €

P-35 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió

8,35 €

Altres conceptes 8,35000 €

P-36 F222U3J4 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x70 cm. Sense banda de
senyalització.

8,14 €

Altres conceptes 8,14000 €

P-37 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons d'excavació inferior a
0,80 metres i profunditat màxima 3 metres,en terres de qualsevol tipus (no classificades),
amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou la part proporcional
d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.

15,48 €

Altres conceptes 15,48000 €

P-38 F222UR06 m Excavació amb mitjans mecànics de rasa per a instal·lació de xarxa secundària de reg de 15
cm d'amplària per 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació

3,27 €

Altres conceptes 3,27000 €

P-39 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del pm

5,24 €

Altres conceptes 5,24000 €

P-40 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a rasa, amb una compactació del 95% del PM,amb part
proporcional de reperfilat de talussos

3,73 €

Altres conceptes 3,73000 €

P-41 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm 1,35 €
Altres conceptes 1,35000 €

P-42 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
fins a 25cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

22,10 €

Altres conceptes 22,10000 €

P-43 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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

19,04 €

Altres conceptes 19,04000 €

P-44 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sorra sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

30,68 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €
Altres conceptes 11,86600 €

P-45 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,35 €

Altres conceptes 20,35000 €

P-46 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,71 €

Altres conceptes 6,71000 €

P-47 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,52 €
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Altres conceptes 6,52000 €

P-48 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

19,10 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 19,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-49 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,84 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una de 25,84300 €
Altres conceptes -0,00300 €

P-50 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

3,59 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 3,59000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-51 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,63 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos a 25,63000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-52 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

79,14 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 70,18000 €
Altres conceptes 8,96000 €

P-53 F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plastica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

79,13 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 70,18000 €
Altres conceptes 8,95000 €

P-54 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

17,39 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 10,43050 €

B0111000 m3 Aigua 0,07200 €
Altres conceptes 6,88750 €

P-55 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

80,57 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 66,99000 €
Altres conceptes 13,58000 €

P-56 F9365G12 m3 Base de formigó HA-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat. Armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm

86,05 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B5 0,92050 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 66,99000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,08080 €
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Altres conceptes 18,05870 €

P-57 F961L8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

45,33 €

B06NPF2P m3 Form.no estr.rec. HNE-235/P/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt C 7,12019 €

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 21,03150 €
Altres conceptes 17,17831 €

P-58 F965M7D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

23,10 €

B06NPF2P m3 Form.no estr.rec. HNE-235/P/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt C 4,79523 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,07241 €

B96517D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x1 3,04500 €
Altres conceptes 15,18736 €

P-59 F96AUA20 m Xapa d'acer galvanitzat, corbada escocells, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

40,26 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 2,21355 €

B96AUG20 m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs el 30,94000 €
Altres conceptes 7,10645 €

P-60 F96AUA21 m Xapa d'acer galvanitzat, corbada dunes, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

35,64 €

B96AUG20 m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs el 15,47000 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements m 10,84500 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 2,21355 €
Altres conceptes 7,11145 €

P-61 F97433EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

16,38 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 5,86608 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,62956 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 0,24024 €
Altres conceptes 9,64412 €

P-62 F982AG2F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó de 37x60cm, col·locades amb morter
sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

48,18 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,33310 €

B9811G2F m Peça de formigó per a rampa de gual de forma recta, de 37x60 cm. 21,77700 €
Altres conceptes 26,06990 €

P-63 F982MG4F u Capçal de gual de formigó de 37x60cm, amb la cantonada en forma recta , d'1 peça,
col·locada sobre base de formigó estructural HM-20/P/20/I.

63,93 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,73282 €
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 2,58248 €

B981QG4F u Capçal de gual de formigó de 37 x 60 cm, amb la cantonada en forma recta , d'1 peça 40,45000 €
Altres conceptes 20,16470 €

P-64 F983QG6F u Capçal de gual de formigó de 2 peces de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba,
col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural

138,09 €

B06NPF2P m3 Form.no estr.rec. HNE-235/P/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat reciclat mixt C 4,85468 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 1,09923 €

B981QG6F u Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , 2 peces 105,25000 €
Altres conceptes 26,88609 €

P-65 F984AG4F u Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó, de 40x60cm, col·locades amb morter
sobre base de formigó estructural HM-20 de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió.

35,15 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,66620 €
Altres conceptes 34,48380 €

P-66 F9A2DREN m3 Paviment de granulat de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

34,81 €

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 30,33600 €
Altres conceptes 4,47400 €

P-67 F9A2SORR m3 Paviment de sorra garbellada 3-5 mm amb estesa i piconatge mecànics del material.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

18,85 €

B031U210 m3 Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila 14,37700 €
Altres conceptes 4,47300 €

P-68 F9B13MOD m2 Peça de botonera de 20x20x4cm per a gual de pas de vianants 28,24 €

B9E1S000 m2 Peça de botonera de 20x20x4cm per a gual de pas de vianants 16,00000 €
Altres conceptes 12,24000 €

P-69 F9B13MOE m2 Paviment indicador direccional de panot gris 20x20x4cm, col·locat amb morter M80 sobre
base de formigó HM-20

31,52 €

B9E1001 m2 Panot gris+indicador direccional 20x20x4cm, per a pas de vianants 12,90000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,32023 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84277 €

B0111000 m3 Aigua 0,00144 €
Altres conceptes 17,45556 €

P-70 F9E1321J m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre formigó
H-20, col·locat
amb morter ciment M10 i beurada de ciment pòrtland

25,31 €

B0111000 m3 Aigua 0,00144 €
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B9E13200 m2 Panot retallat gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,80000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84277 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,32023 €
Altres conceptes 18,34556 €

P-71 F9E1328J m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre formigó
H-20, col·locatamb morter ciment M15, pastat en obra i beurada de ciment pòrtland

31,03 €

B9E123208 m2 Panor ratllat gris 20x20x8, classe 1a, 12,17880 €

B0111000 m3 Aigua 0,00144 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84277 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,32023 €
Altres conceptes 17,68676 €

P-72 F9G3CUG5 m3 Paviment de formigó amb colorant HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats
laterals. RAL a decidir per la DF.

102,21 €

B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàsti 64,93200 €

B08AU010 kg Líquid de cura per a formigó 1,59000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 16,15000 €
Altres conceptes 19,53800 €

P-73 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin S B60/70, de 7cm de
gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

61,73 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 57,42000 €
Altres conceptes 4,31000 €

P-74 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC22 base G B60/70 g, de 7cm de
gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat
granític, estesa i compactada.

59,73 €

B9H11J51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 base b 50/70 g, amb betum asfàltic 55,42000 €
Altres conceptes 4,31000 €

P-75 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, ECR-1, amb
dotació 1 kg/m2

0,41 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència ti 0,26000 €
Altres conceptes 0,15000 €

P-76 F9V3E95B u Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 120x40x15 cm tipus
SUPERSTEP de la casa BREINCO o equivalent. amb banda de senyalització texturada en
tota la seva longitud i color especial a decidir per la D.F, col·locat amb formigó.

65,55 €

B9V4E95A u Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell 42,00000 €
Altres conceptes 23,55000 €

P-77 F9Z1V010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant 1,47 €
Altres conceptes 1,47000 €

P-78 FBB21201 u Placa informativa per a senyals de trànsit amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm d'alumini color cava

43,35 €

BBM1AHA1 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, aca 36,55000 €
Altres conceptes 6,80000 €
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P-79 FBBZA001 u Subministrament i col·locació de suport tubular cilíndric d'alumini de 60mmde diàmetre i
5mm tipus Girod o equivalent , acabat color cava, col·locat a terra clavat amb formigó

96,33 €

BBMZ5610 u Suport tubular cilíndric d'alumini  de 60mmde diàmetre i 5mm tipus Girod o equivalent 70,00000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 7,37850 €
Altres conceptes 18,95150 €

P-80 FD5H81L3 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a
la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix

110,37 €

BD5H81L3 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb 79,80000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,52700 €
Altres conceptes 20,04300 €

P-81 FD5J4F0U u Embornal de fundució, model Delta SF570 de classe resistent C250 de la casa Benito Urban
o equivalent, de dimensions 570x305x570mm, amb tapa abatible.
Connexió amb junta torica per a tub de PVC de Ø200 mm. Revestida amb pintura negre, no
tòxica, no inflamable i no contaminant.
Totalment instal·lat i connexionat.
Marca/model: Benito/Delta SF570 o equivalent.

215,23 €

FD5ZUJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de 88,97560 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 28,71000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,47280 €
Altres conceptes 94,76160 €

P-82 FD7JR315 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, amb unions
soldades, col·locat al fons de la rasa i reblert amb sauló 30 cm per sobre del tub

39,73 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 4,90800 €

BD7JN315 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal, amb unions soldade 25,50000 €
Altres conceptes 9,32200 €

P-83 FD7JU225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre nominal exterior, amb unions
soldades, col·locat al fons de la rasa i reblert amb sauló 30 cm per sobre del tub

62,13 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 6,54400 €

BD7JU220 m Tub de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre nominal, amb unions soldade 43,93140 €
Altres conceptes 11,65460 €

P-84 FD7ZU011 u Partida alçada de connexió al pou existent principal de clavegueram amb demolicions i
reposició de tots els materials.

1.150,00 €

Altres conceptes 1.150,00000 €

P-85 FD7ZU051 u Taponat de clavegueró fora de servei, construït amb fàbrica de maó calat, de 29x14x10 cm,
rejuntat i arrebossat amb morter

35,38 €

Sense descomposició 35,38000 €

P-86 FD7ZU010B u Partida alçada de connexió a la xarxa existent principal de clavegueram amb demolicions i
reposició de tots els materials.

1.850,00 €

Altres conceptes 1.850,00000 €

P-87 FDA1U020 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 1,50m,
sobre solera de 30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del
col·lector 10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20
Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus de 150x150cm i
20cm de gruix de formigó armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8
B500T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Totalment muntant i connectat.

587,13 €
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B0643002 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 1, 510,75000 €
Altres conceptes 76,38000 €

P-88 FDA1U021 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 2,50m,
sobre solera de 30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del
col·lector 10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20
Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus de 150x150cm i
20cm de gruix de formigó armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8
B500T 6x2,20 UNE-EN 10080. Totalment muntant i connectat.

915,82 €

B0643003 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 2, 781,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 51,04000 €
Altres conceptes 83,78000 €

P-89 FDA1U022 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 3,50m,
sobre solera de 30cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del
col·lector 10cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20
Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca del conus de 150x150cm i
20cm de gruix de formigó armat HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8
B500T 6x2,20 UNE-EN 10080. Totalment muntant i connectat.

1.073,23 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 51,04000 €

B0643004 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm d'alçada nominal 2 931,00000 €
Altres conceptes 91,19000 €

P-90 FDGZU020 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions elèctriques 2,86 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €
Altres conceptes 2,70000 €

P-91 FDH2UJN3 u Partida alçada a justificar d'inspecció amb càmara tv-vídeo de la xarxa de sanejament. 850,00 €
Sense descomposició 850,00000 €

P-92 FDK256F3 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 38x38x55 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

70,62 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 2,20080 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,24401 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,33420 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,06742 €
Altres conceptes 53,77357 €

P-93 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

103,38 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacio 45,22000 €

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,67711 €
Altres conceptes 51,48289 €

P-94 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.
Marca/model: Ductil Benito/PA6 o equivalent.

99,92 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacio 45,22000 €
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B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 3,21780 €
Altres conceptes 51,48220 €

P-95 FDK2U021 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus D H-II o equivalent per a instal·lacions
de telefonia, incloent tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix.

676,64 €

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 17,84970 €

BDK2U020 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus DF III o equivalent, amb tapes, pe 622,97000 €
Altres conceptes 35,82030 €

P-96 FDK2U022 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus D M o equivalent per a instal·lacions de
telefonia, incloent tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix.

676,64 €

BDK2U021 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus DF III o equivalent, amb tapes, pe 622,97000 €

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 17,84970 €
Altres conceptes 35,82030 €

P-97 FDK2UR10 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de
maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de
20 cm de grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre.

140,38 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 14,00000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,60650 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 36,36600 €

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m 20,19224 €
Altres conceptes 67,21526 €

P-98 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil D-400, de 610x610x75 mm, col·locat
amb morter ciment.
Marca/model: Ductil Fabregas/D-17-D400 o equivalent. Amb inscripció d'enllumenat

109,96 €

BDKZH9C1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, d 89,59000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,19986 €
Altres conceptes 20,17014 €

P-99 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Marca/model: Ductil Benito/RP60 o equivalent. Amb inscripció de reg

96,43 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,16655 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 76,10000 €
Altres conceptes 20,16345 €

P-100 FDKZHL3J u Bastiment i tapa amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat
classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers.
Marca/model: Norinco/Solo 7SC de diàmetre 70cm o equivalent amb inscripció de
clavegueram i logo de l'ajuntament

197,37 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons 0,19986 €

BDKZHLJ3 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 177,00000 €
Altres conceptes 20,17014 €

P-101 FDKZU030 u Bastiment i tapa rectaangular de fosa dúctil, per a pericó de reg, recolzada, pas lliure de
1800x750 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter. Amb inscripció
de reg

454,29 €

BDKZU030 u Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metàl·lica estriada, de 2280x780 384,00000 €

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 24/01/20 Pàg.: 12

Altres conceptes 70,29000 €

P-102 FDKZV090 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FD Benito D-400 o equivalent, de
410x410x75 mm, col·locat amb morter ciment.
Marca/model: Ductil Fabregas/D-15-D400 o equivalent. Amb inscripció d'enllumenat

66,43 €

BDKZU014 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FDBenito D-400 o equivale 48,30000 €

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de cime 1,54253 €
Altres conceptes 16,58747 €

P-103 FFB25355 m Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, utilitzant accessoris de plàstic
Jimten, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

3,84 €

BFB25300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres 0,28560 €

BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal ext 0,69300 €

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,05000 €
Altres conceptes 2,81140 €

P-104 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic Jimten, i col·locat al fons de la rasa

4,90 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal ext 0,96300 €

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,61200 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,09000 €
Altres conceptes 3,23500 €

P-105 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic Jimten, i col·locat al fons de la rasa

6,13 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,80580 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal ext 1,49400 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,14000 €
Altres conceptes 3,69020 €

P-106 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic tipus Jimten, i col·locat al fons de la rasa

7,83 €

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,18000 €

BFB28400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 1,48920 €

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal ext 2,00400 €
Altres conceptes 4,15680 €

P-107 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,15 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,12200 €
Altres conceptes 1,02800 €

P-108 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,08 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,85640 €
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Altres conceptes 1,22360 €

P-109 FG22TK0K u Mandrilat de tubs emès per laboratori homologat. 60,88 €
Altres conceptes 60,88000 €

P-110 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,29 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,06040 €
Altres conceptes 1,22960 €

P-111 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,93 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,70300 €
Altres conceptes 1,22700 €

P-112 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

5,01 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,55980 €
Altres conceptes 1,45020 €

P-113 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

2,01 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 1,32600 €
Altres conceptes 0,68400 €

P-114 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,42 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF 1,60140 €
Altres conceptes 1,81860 €

P-115 FG31H574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

7,46 €

BG31H570 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF 5,19180 €
Altres conceptes 2,26820 €

P-116 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra 3,03 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €
Altres conceptes 1,23000 €

P-117 FG38E356 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2 i muntat en malla de connexio a terra 2,65 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BG380903 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16mm2 0,91000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €
Altres conceptes 1,23000 €

P-118 FG3ZU010 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions elèctriques 2,86 €
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BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €
Altres conceptes 2,70000 €

P-119 FG411L3J u Connexionat de nova línea a aparamenta existent. Incloent resposició de la mateixa en cas
de estar deteriorada.

164,30 €

BG411L3J u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 15 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar 73,50000 €
Altres conceptes 90,80000 €

P-120 FGD2132D u Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm 22,97 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,78000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500x500x3 mm 11,65000 €
Altres conceptes 7,54000 €

P-121 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, incloent els
materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid
interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels
cables, abraçadores,etc..), instal·lada

109,85 €

BG23EB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 45,20000 €

BG212A10 m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 10,80000 €

B0A8U010 u Abraçadera d'acer galvanitzat per tub de 100mm de diàmetre. 4,72000 €
Altres conceptes 49,13000 €

P-122 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta reforçades, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó, amb la instal·lació elèctrica interior. Amb protecció antiorins tipus
Rilsan o equivalent. Totalment instal·lada i anivellada. Inclosa l'execucio de la fonamentació,
gruament, anivellament. Totalment subministrada, muntada i en funcionament.
Marca/Model: JOVIR/EUROPEO AM-10/CE o equivalent.

342,27 €

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 23,13850 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, corona 220,44000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €
Altres conceptes 58,84150 €

P-123 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta reforçades, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó, amb la instal·lació elèctrica interior. Amb protecció antiorins tipus
Rilsan o equivalent. Totalment instal·lada i anivellada. Inclosa l'execucio de la fonamentació,
gruament, anivellament. Totalment subministrada, muntada i en funcionament.
Marca/Model: JOVIR/EUROPEO AM-10/CE o equivalent.

383,72 €

B064500C m3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 23,13850 €

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, corona 261,89000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €
Altres conceptes 58,84150 €

P-124 FHQNUB08 u Projector per a exteriors simple, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre
templat, cargols d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica viaria, classe I, IK09, IP65,
44W, 3000k i 4887lm. Driver tipus titanium de Philips o equivalent amb reducció del 30% de
potència a partir de les 23h. Incloent element subjecció columna. Garantia del led i la font
d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 G2 6500WW street, REF.
SSH22965ST740NG+COARIN060G o equivalent.

518,16 €

BHQNUB08 u Projector per a exteriors, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre templ 500,00000 €
Altres conceptes 18,16000 €

P-125 FHQNUB09 u Projector per a exteriors doble, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre
templat, cargols d'inoxidable i junta silicona, làmpada led, òptica viaria, classe I, IK09, IP65,

562,70 €
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44W, 3000k i 4887lm. Driver tipus titanium de Philips o equivalent amb reducció del 30% de
potència a partir de les 23h. Incloent element subjecció columna. Garantia del led i la font
d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 G2 6500WW street, REF.
SSH22965ST740NG+COARDB120G o equivalent.

BHQNUB09 u Projector per a exteriors, d'injecció d'alumini lacat en color gris texturitzat i vidre templ 540,00000 €
Altres conceptes 22,70000 €

P-126 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent
pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24
cm i color verd, col·locat sobre graves

58,08 €

BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24,  i 26 cm d'alçària, per a muntar sobre graves 7,94000 €

BJSZUR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig 13,76000 €
Altres conceptes 36,38000 €

P-127 FJS1UZ02 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250mc, amb
brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de connexió de 45 mm, amb rosca interior tipus
Barcelona de 1 1/2'' i juntes en EPDM,equipada amb vàlvula, inclou accessoris de connexió
articulada format per dos colzes i tub de PE, i la col·locació a nivell i recta amb morter.
Marca/mode: Benito Urban

252,30 €

Sense descomposició 252,30000 €

P-128 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

10,56 €

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de m 4,08000 €
Altres conceptes 6,48000 €

P-129 FJS5UG21 m2 Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal
de 2,4 l/h amb separació entre goters de 0,3 m i entre laterals de 0,4 m. inclou l'excavació de
rases, part proporcional de connexió amb collarins de presa i accessoris

5,64 €

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,00300 €

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal ext 0,16100 €

BJS5U233 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de dia 2,52500 €
Altres conceptes 2,95100 €

P-130 FJS5UGA1 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m,
amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la
protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament superficial

11,38 €

BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50 1,40400 €

BJS5U234 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de dia 2,62600 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exteri 2,77000 €
Altres conceptes 4,58000 €

P-131 FJSAU010 u Programador alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida per 1 estació, comunicació mitjançant
radiofreqüència, activació manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per
Internet, incloent la configuració al sistema de Telegestió existent.
Marca/model: Samcla/SBP010 o equivalent.

459,76 €

BJSAU010 u Programador tipus Samclabox model SBP10 o equivalent, alimentació amb pila de 9V 295,74000 €
Altres conceptes 164,02000 €

P-132 FJSAUE01 u Equip repetidor de dimensions 85x80x95 mm, alimentat mitjançant energia solar fotovoltaica,
amb comunicació amb la resta d'equips del sistema per radiofreqüència.
Incloent instal·lació i configuració amb el sistema de telegestió existent.
Marca/model: Samcla/REP006 o equivalent.

596,56 €

BJSAUE01 u Equip repetidor tipus Samclabox o equivalent, de dimensions 85x80x95 mm, alimentat 362,25000 €
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Altres conceptes 234,31000 €

P-133 FJSB1221 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs. Tipus XCZ0100 o equivalent.

63,56 €

BJSB1220 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb sole 41,39000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,03000 €
Altres conceptes 19,14000 €

P-134 FJSB1321 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

102,88 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 3,72000 €

BJSB1320 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb s 73,64000 €
Altres conceptes 25,52000 €

P-135 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 242/336 MM de diàmetre i 25 cm
d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral.
Marca/model: Rainbird/VBA02673+VBA02676 o equivalent.

20,95 €

BJSDC200 u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d' 8,66000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,44640 €
Altres conceptes 11,84360 €

P-136 FN3G2774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

23,64 €

BN3G2770 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a 6,07000 €
Altres conceptes 17,57000 €

P-137 FN3G2874 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 32 (per a tub de 1 1/4 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

28,40 €

BN3G2870 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a 7,31000 €
Altres conceptes 21,09000 €

P-138 FN3G2974 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

30,40 €

BN3G2970 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a 9,31000 €
Altres conceptes 21,09000 €

P-139 FNER1481 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

92,88 €

BNER1481 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran 82,00000 €
Altres conceptes 10,88000 €

P-140 FNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

113,21 €

BNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filt 95,23000 €
Altres conceptes 17,98000 €

P-141 FQ21BC70 u Paperera circular abatible tipus PA600M de Benito Urban o equivalent de diàmetre 37,50cm i
60 litres de capacitat, de color gris. Estructura de tub d.40mm amb base d'anclatge i pletines

102,67 €
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rectangulars amb dos forats de d.12mm per la seva fixació al terra. Anclatge recomenat:
Mitjançant 4 perns d'expansió M8.

BQ21BC70 u Paperera circular abatible tipus PA600M de Benito Urban o equivalent de diàmetre 37, 89,40000 €
Altres conceptes 13,27000 €

P-142 FQT2A152 u Tendal format per membrana ref.381 de Serge Ferrari o equivalent fixada per 4 punts de
suport de sup.74m2 tensada i 94m2 sense tensar. Teixit de poliéster recobert de PVC per
ambdos cares.
Partida totalment acabada segons indicacions de la D.F. Inclou subministre i instal·lació.

19.610,94 €

BQT20001 u Tendal format per membrana ref.381 de Serge Ferrari o equivalent fixada per 4 punts 19.610,94000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-143 FQT2A153 u Estructura del tendal de tubulars cilindrics d'acer galvanitzat col·locats segons plànol 23.4 de
la documentació gràfica.
- Tubulars de diàmetre 114mm i e=12,5mm. De longituds 527mm, 484mm i 430mm,
col·locats amb un angle de 68º respecte la hortizontal.
- Tubular de diàmetre 139mm i e=12,5mm. De longitud 753mm, col·locat amb un angle de
68º respecre la horitzontal.
- Tubular de diàmetre 60mm i longitud de 200mm col·locats verticalment.
- Tirant de 50mm, col·locat tensant els tubulars verticals amb els inclinats segons
documentació gràfica. De longituds 700mm, 490mm, 450mm i 400mm.
- Acer S275JR
Acabat antioxidant. Partida totalment acabada segons indicacions de la D.F. Inclou
subministrament i instal·lació.

6.799,00 €

BQT20002 u Estructura del tendal de tubulars cilindrics d'acer galvanitzat col·locats segons plànol 2 6.799,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-144 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm
i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa

0,12 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-145 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0,13 €
Altres conceptes 0,13000 €

P-146 FR34URB1 m2 Descompactació, esmena i preparació del sòl existent amb compost de classe I d'origen
vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3, amb una dosi de 100 litres/m2
(gruix 10cm), escampat i incorporat al terreny mitjançant màquina retroexcavadora clavant la
cullera al sòl a una fondària de 60cm i deixant caure el material excavat, barreja de sòl i
compost, des de una altura mínima de 150cm, trencant els terrossos majors de 40cm i
reperfilant posteriorment amb medis manuals. Inclou el subministrament del compost,
subjecte a aprovacio per part de la DF

12,39 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 5,29210 €
Altres conceptes 7,09790 €

P-147 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

44,76 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 36,18615 €
Altres conceptes 8,57385 €

P-148 FR3STRIT m2 Encoixinament amb triturat de poda o forestal, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm

4,26 €

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 2,43000 €
Altres conceptes 1,83000 €

P-149 FR41252B u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

187,55 €
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BR41252B u Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de t 187,55000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-150 FR43943B u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 165,29 €

BR43943B u Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 165,29000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-151 FR43B42B u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

100,00 €

BR43B42B u Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre míni 100,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-152 FR45C63B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de
50 l

153,66 €

BR45C63B u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 153,66000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-153 FR4CJ212 u Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,90 €

BR4CJ212 u Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,90000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-154 FR4H9234 u Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,41 €

BR4H9234 u Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,41000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-155 FR4H9S34 u Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 2,94 €

BR4H9S34 u Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 2,94000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-156 FR4HPEHA u Subministrament de Pennisetum alopecuroides 'Hamelm' en contenidor de 2 l 3,35 €
Sense descomposició 3,35000 €

P-157 FR4JVVBB u Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2,50 €

Sense descomposició 2,50000 €

P-158 FR612367 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

79,50 €

B0111000 m3 Aigua 0,33120 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 21,64903 €
Altres conceptes 57,51977 €

P-159 FR662111 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de
plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

2,14 €

B0111000 m3 Aigua 0,00432 €
Altres conceptes 2,13568 €

P-160 FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

3,65 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00720 €
Altres conceptes 3,64280 €

P-161 FRZ22613 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

18,19 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,84000 €

BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 6,40000 €
Altres conceptes 10,95000 €

P-162 GG113011 M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES D'ARBUSTIVA, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE
MALES HERBES, NETEJA, PODA, RETALLS, RETIRADA DE RESTES, TRACTAMENTS
FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES
TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES
MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPTM.

2,63 €

BSJ02 M3 MATERIAL ENCOIXINAMENT FORMAT PER RESTES TRITURADES DE PODA, NE 0,00900 €

BS12 U MATERIAL DIVERS DE MANTENIMENT PARCS I JARDINS 0,06000 €

BRLB1702 L PRODUCTE FITOSANITARI PEL CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES SEGONS I 0,00649 €
Altres conceptes 2,55451 €

P-163 GG21002 U MANTENIMENT ANUAL D'ARBRAT I PALMÀCIES EN ZONES VERDES, ON S'INCLOU
ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, CONTROL FITOSANITARI,
ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS, MANTENIMENT
D'ASPRATGES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPTM.

28,32 €

BSA03 H EINES I UTENSILIS 0,04600 €

BSA04 U MATERIAL AUXILIAR 0,20000 €
Altres conceptes 28,07400 €

P-164 M21B0003 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre
suport de peu o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una
alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec

11,72 €

Altres conceptes 11,72000 €

P-165 SFFB0064 u Contractació de comptador de reg, totalment connexionat a la xarxa d'abastament d'aigua i
drets d'escomesa per un cabal de 10m3/h.

1.650,00 €

Altres conceptes 1.650,00000 €
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Capítulo 00 TREBALLS PREVIS

1 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada
trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball
de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent
inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense
recollir la brossa (P - 144)

0,12 15,000 1,80

2 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 145)

0,13 15,000 1,95

TOTAL Capítulo 01.00 3,75

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

Título 3 01 ENDERROCS

1 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 19)

3,81 1.347,410 5.133,63

2 F219UX41 m2 Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments
asfàltics, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de
runa sobre camió o contenidor (P - 20)

4,23 46,010 194,62

3 F2194JL5 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 (P - 18)

4,84 465,020 2.250,70

4 F2194JC5 m2 Demolició de paviment de rajola col·locada sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 17)

4,11 228,070 937,37

5 F2194AB5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 15)

4,97 14,780 73,46

6 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 13)

3,78 186,710 705,76

7 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 14)

4,10 83,600 342,76

8 F21PVG3 m Demolicio de gual de vianants realitzat amb peces de granit de 120 cm
d'amplada, realitzat amb mitjans mecànics i manual. càrrega mecànca
i manual sobre camió. (P - 27)

26,97 4,090 110,31

9 F21PVG11 m Demolicio de gual de vehicles realitzat amb peces de granit de 60 cm
d'amplada, realitzat amb mitjans mecànics i manual. càrrega mecànca
i manual sobre camió. (P - 26)

25,35 10,860 275,30

10 F9Z1V010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 77) 1,47 102,180 150,20
11 F21P10A3 m3 Enderroc d'escales, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 1m d'alçària,

sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
25)

10,41 29,040 302,31

12 F2168941 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de
gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió (P - 12)

2,42 63,750 154,28

TOTAL Título 3 01.01.01 10.630,70

EUR
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Capítulo 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

Título 3 02 DESMUNTATGES

1 F21QUTFT u Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos base de
fromigó i desconexió de la xarxa elèctrica i enretirada de totes les
línies d'alimentació entre el bàcul en qüestió i els bàculs anterior i
posterior de la mateixa línia, amb mitjans manuals i mecànics, carrega
de runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem
municipal, a executar per a l'instal·lador de zona.  (P - 31)

85,23 4,000 340,92

2 F21QUTFF u Desmuntatge i muntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria,
inclos base de fromigó, amb mitjans manuals i mecànics, per al
posterior muntatge. A executar per a l'instal·lador de zona.  (P - 30)

85,23 2,000 170,46

3 F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 28)

7,15 27,000 193,05

4 F21QQA02 u Retirada de pilona formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament per al posterior muntatge.  (P - 29)

7,15 16,000 114,40

5 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 32)

167,25 7,000 1.170,75

6 F21B2001 m Demolició de proxo de perfils metàl·lics, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 23)

19,48 15,580 303,50

7 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 22)

6,55 3,000 19,65

8 M21B0003 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa de senyalització
vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de
superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a
màxim, amb mitjans manuals i aplec
(P - 164)

11,72 2,000 23,44

TOTAL Título 3 01.01.02 2.336,17

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 33)

4,34 632,500 2.745,05

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm (P - 41)

1,35 3.263,870 4.406,22

3 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del pm (P - 39)

5,24 167,950 880,06

4 F2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora. tapat
posterior de la cala amb la terra de la propia excavació. (P - 34)

39,09 7,920 309,59

TOTAL Capítulo 01.02 8.340,92

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 03 FERMS I PAVIMENTS

Título 3 01 FERMS

EUR
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1 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 54)

17,39 574,660 9.993,34

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 55)

80,57 507,590 40.896,53

3 F9365G12 m3 Base de formigó HA-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat. Armat amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm   (P - 56)

86,05 1,130 97,24

TOTAL Título 3 01.03.01 50.987,11

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 03 FERMS I PAVIMENTS

Título 3 02 ENCINTATS

1 F965M7D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 58)

23,10 80,860 1.867,87

2 F961L8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (P - 57)

45,33 65,540 2.970,93

3 F97433EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 61)

16,38 98,890 1.619,82

4 F96AUA21 m Xapa d'acer galvanitzat, corbada dunes, de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 60)

35,64 88,250 3.145,23

5 F96AUA20 m Xapa d'acer galvanitzat, corbada escocells, de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 59)

40,26 94,880 3.819,87

6 F9V3E95B u Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de
120x40x15 cm tipus SUPERSTEP de la casa BREINCO o equivalent.
amb banda de senyalització texturada en tota la seva longitud i color
especial a decidir per la D.F, col·locat amb formigó. (P - 76)

65,55 15,000 983,25

7 F984AG4F u Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó, de 40x60cm,
col·locades amb morter sobre base de formigó estructural HM-20 de
20 N/mm2 de resistència mínima a compressió. (P - 65)

35,15 16,000 562,40

8 F983QG6F u Capçal de gual de formigó de 2 peces de 60 x 40 cm, amb la
cantonada en forma corba, col·locada amb morter sobre base de
formigó reciclat no estructural (P - 64)

138,09 2,000 276,18

9 F982AG2F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de formigó de 37x60cm,
col·locades amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 62)

48,18 12,400 597,43

10 F982MG4F u Capçal de gual de formigó de 37x60cm, amb la cantonada en forma
recta , d'1 peça, col·locada sobre base de formigó estructural
HM-20/P/20/I. (P - 63)

63,93 6,000 383,58

TOTAL Título 3 01.03.02 16.226,56

EUR

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

PRESSUPOST Data: 24/01/20 Pàg.: 4

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 03 FERMS I PAVIMENTS

Título 3 03 PAVIMENTS

1 F9E1321J m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre formigó H-20, col·locat
amb morter ciment M10 i beurada de ciment pòrtland (P - 70)

25,31 1.522,650 38.538,27

2 F9B13MOE m2 Paviment indicador direccional de panot gris 20x20x4cm, col·locat
amb morter M80 sobre base de formigó HM-20 (P - 69)

31,52 47,890 1.509,49

3 F9B13MOD m2 Peça de botonera de 20x20x4cm per a gual de pas de vianants (P - 68) 28,24 15,340 433,20
4 F9E1328J m2 Paviment de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a,

preu alt, sobre formigó H-20, col·locatamb morter ciment M15, pastat
en obra i beurada de ciment pòrtland (P - 71)

31,03 1.339,570 41.566,86

5 F9G3CUG5 m3 Paviment de formigó amb colorant HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic, inclòs
tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats
laterals. RAL a decidir per la DF. (P - 72)

102,21 21,380 2.185,25

6 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, ECR-1, amb dotació 1 kg/m2 (P - 75)

0,41 51,330 21,05

7 F9H11J51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC22 base G
B60/70 g, de 7cm de gruix, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada.  (P - 74)

59,73 9,860 588,94

8 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 bin S
B60/70, de 7cm de gruix, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 73)

61,73 8,620 532,11

TOTAL Título 3 01.03.03 85.375,17
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Capítulo 04 ELEMENTS URBANS

Título 3 01 MOBILIARI URBÀ

1 FBBZA001 u Subministrament i col·locació de suport tubular cilíndric d'alumini de
60mmde diàmetre i 5mm tipus Girod o equivalent , acabat color cava,
col·locat a terra clavat amb formigó  (P - 79)

96,33 3,000 288,99

2 FBB21201 u Placa informativa per a senyals de trànsit amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm d'alumini color cava (P - 78)

43,35 3,000 130,05

3 FQ21BC70 u Paperera circular abatible tipus PA600M de Benito Urban o equivalent
de diàmetre 37,50cm i 60 litres de capacitat, de color gris. Estructura
de tub d.40mm amb base d'anclatge i pletines rectangulars amb dos
forats de d.12mm per la seva fixació al terra. Anclatge recomenat:
Mitjançant 4 perns d'expansió M8.
(P - 141)

102,67 2,000 205,34

4 EB120001 u Conjunt de barana de les escales d'acer galvanitzat de 2m format per:
-Passamans de secció dim.40mm a h=90cm i passamans de secció
dim.40mm a h=70cm
-3 barrots 81cm d'altura separats una distancia de 75cm aprox.
formats per un perfil tubuar massís de 10x10mm soldats al passamans
i la xapa inferior
- Soldadura i regiditzadors necessaris.
Muntat a taller.
Tot galvanitzat en calent, amb un gruix mínim de 80 micres, un cop
mecanitzat, amb neteja i polit dels grumolls del galvanitzat i
regularització i igualat del galvanitzat (amb ´´zinga´´ i pintura
galvànica). Col·locat a l'obra segons indicacions de la D.F. (P - 4)

126,68 1,000 126,68

EUR
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TOTAL Título 3 01.04.01 751,06

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 04 ELEMENTS URBANS

Título 3 03 TENDAL ZONA DE JOCS

1 FQT2A152 u Tendal format per membrana ref.381 de Serge Ferrari o equivalent
fixada per 4 punts de suport de sup.74m2 tensada i 94m2 sense
tensar. Teixit de poliéster recobert de PVC per ambdos cares.
Partida totalment acabada segons indicacions de la D.F. Inclou
subministre i instal·lació. (P - 142)

19.610,94 1,000 19.610,94

2 FQT2A153 u Estructura del tendal de tubulars cilindrics d'acer galvanitzat col·locats
segons plànol 23.4 de la documentació gràfica.
- Tubulars de diàmetre 114mm i e=12,5mm. De longituds 527mm,
484mm i 430mm, col·locats amb un angle de 68º respecte la
hortizontal.
- Tubular de diàmetre 139mm i e=12,5mm. De longitud 753mm,
col·locat amb un angle de 68º respecre la horitzontal.
- Tubular de diàmetre 60mm i longitud de 200mm col·locats
verticalment.
- Tirant de 50mm, col·locat tensant els tubulars verticals amb els
inclinats segons documentació gràfica. De longituds 700mm, 490mm,
450mm i 400mm.
- Acer S275JR
Acabat antioxidant. Partida totalment acabada segons indicacions de
la D.F. Inclou subministrament i instal·lació. (P - 143)

6.799,00 1,000 6.799,00

3 E31522H3 m3 Formigó per a elements de fonaments (sabates, riostres, enceps...),
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot amb els sistemes adequats, inclús vibrat i
curat. Inclou repercusió de les unions dels formigonats en diferent
fases mitjançant juntes tipus ´´Nervometal´´ o equivalent. Inclou
repercusió d'execució per dames la fonamentació dels murs.  (P - 1)

90,31 45,710 4.128,07

4 E31B3000 kg Subministrament i col·locació d'acer B 500 SD amb segell de qualitat
CIETSID, en barres corrugades, per a l'armadura d'elements de
fonaments, elaborat a l'obra i manipulat a taller . Inclou: ancoratges per
a rebre placa base del coronament dels murs, part proporcional de
retalls, mermes, armadures de muntatge, auxiliars i elements
separadors. C.Amid.:Kg de pes teòric (P - 2)

1,02 2.970,830 3.030,25

TOTAL Título 3 01.04.03 33.568,26

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 05 JARDINERIA

Título 3 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 FR34URB1 m2 Descompactació, esmena i preparació del sòl existent amb compost
de classe I d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de
0.8 m3, amb una dosi de 100 litres/m2 (gruix 10cm), escampat i
incorporat al terreny mitjançant màquina retroexcavadora clavant la
cullera al sòl a una fondària de 60cm i deixant caure el material
excavat, barreja de sòl i compost, des de una altura mínima de 150cm,
trencant els terrossos majors de 40cm i reperfilant posteriorment amb
medis manuals. Inclou el subministrament del compost, subjecte a
aprovacio per part de la DF (P - 146)

12,39 150,540 1.865,19

2 F9A2DREN m3 Paviment de granulat de grandària màxima 5 a 12 mm i cares
trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície

34,81 24,600 856,33
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d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 66)

3 F9A2SORR m3 Paviment de sorra garbellada 3-5 mm amb estesa i piconatge
mecànics del material.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 67)

18,85 24,600 463,71

4 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 147)

44,76 60,220 2.695,45

5 FR3STRIT m2 Encoixinament amb triturat de poda o forestal, subministrada a granel,
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix 8 cm (P - 148)

4,26 150,540 641,30

TOTAL Título 3 01.05.01 6.521,98

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 05 JARDINERIA

Título 3 02 SUBMINISTRAMENT MATERIAL VEGETAL

1 FR41252B u Subministrament d'Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 149)

187,55 2,000 375,10

2 FR43943B u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20
cm, en contenidor de 50 l (P - 150)

165,29 1,000 165,29

3 FR43B42B u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 151)

100,00 8,000 800,00

4 FR45C63B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a
20 cm, en contenidor de 50 l (P - 152)

153,66 5,000 768,30

5 FR4CJ212 u Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor d'1,3 l (P - 153)

2,90 184,000 533,60

6 FR4HPEHA u Subministrament de Pennisetum alopecuroides 'Hamelm' en
contenidor de 2 l (P - 156)

3,35 192,000 643,20

7 FR4H9234 u Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm,
en contenidor de 3 l (P - 154)

3,41 100,000 341,00

8 FR4JVVBB u Subministrament de Verbena bonariensis en contenidor de 2 litres.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.
(P - 157)

2,50 85,000 212,50

9 FR4H9S34 u Subministrament de Salvia x jamensis d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 155)

2,94 190,000 558,60

TOTAL Título 3 01.05.02 4.397,59

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 05 JARDINERIA

Título 3 03 PLANTACIONS

EUR
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1 FR612367 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 158)

79,50 16,000 1.272,00

2 FR662111 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l,
excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 159)

2,14 184,000 393,76

3 FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 160)

3,65 567,000 2.069,55

4 E7B20001 ml Làmina de polietilè flexible de 60cm d'alçada amb guies incorporades
tipus Reroot de Greenleaf o equivalent per a protecció de les arrels
dels arbrres amb el paviment. Ref.SRER600A
(P - 3)

6,43 72,864 468,52

5 FRZ22613 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 161)

18,19 16,000 291,04

TOTAL Título 3 01.05.03 4.494,87

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 05 JARDINERIA

Título 3 04 MANTENIMENT

1 GG21002 U MANTENIMENT ANUAL D'ARBRAT I PALMÀCIES EN ZONES
VERDES, ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES,
RETALLS, CONTROL FITOSANITARI, ADOBAMENTS,
REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS, MANTENIMENT
D'ASPRATGES I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES
ESTABLERTES EN EL PPTM. (P - 163)

28,32 16,000 453,12

2 GG113011 M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES D'ARBUSTIVA, ON
S'INCLOU ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, NETEJA, PODA,
RETALLS, RETIRADA DE RESTES, TRACTAMENTS
FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS,
ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES
MÍNIMES ESTABLERTES EN EL PPTM. (P - 162)

2,63 123,000 323,49

3 FR3STRIT m2 Encoixinament amb triturat de poda o forestal, subministrada a granel,
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix 8 cm (P - 148)

4,26 75,270 320,65

TOTAL Título 3 01.05.04 1.097,26

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

Título 3 01 ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT

1 F21HU800 u Treballs per a connexionat de nova línia de llumeneres a xarxa
existent. Incloent obertura d'armaris, columnes, accessoris, elements

160,83 1,000 160,83
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de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, i en general tot el
necessari per la correcta connexió. (P - 24)

TOTAL Título 3 01.06.01 160,83

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

Título 3 02 OBRA CIVIL

1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P
- 35)

8,35 154,850 1.293,00

2 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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 (P - 43)

19,04 88,100 1.677,42

3 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de fins a 25cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 42)

22,10 47,250 1.044,23

4 F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plastica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 53)

79,13 6,400 506,43

TOTAL Título 3 01.06.02 4.521,08

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

Título 3 03 ARMARIS ELÈCTRICS

1 FG411L3J u Connexionat de nova línea a aparamenta existent. Incloent resposició
de la mateixa en cas de estar deteriorada. (P - 119)

164,30 1,000 164,30

TOTAL Título 3 01.06.03 164,30

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

Título 3 04 TUBS I CANALITZACIONS

1 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 112)

5,01 15,000 75,15

2 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 108)

3,08 410,000 1.262,80

3 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o
façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub
d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible
per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables,
abraçadores,etc..), instal·lada (P - 121)

109,85 3,000 329,55

4 FDGZU020 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions
elèctriques (P - 90)

2,86 410,000 1.172,60

5 FDK256F3 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 38x38x55 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat

70,62 3,000 211,86

EUR
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de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
92)

6 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x100 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 93)

103,38 3,000 310,14

7 FDKZV090 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FD Benito
D-400  o equivalent, de 410x410x75 mm, col·locat amb morter ciment.
Marca/model: Ductil Fabregas/D-15-D400 o equivalent. Amb
inscripció d'enllumenat (P - 102)

66,43 3,000 199,29

8 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil D-400, de
610x610x75 mm, col·locat amb morter ciment.
Marca/model: Ductil Fabregas/D-17-D400 o equivalent. Amb
inscripció d'enllumenat (P - 98)

109,96 3,000 329,88

TOTAL Título 3 01.06.04 3.891,27

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

Título 3 05 CONDUCTORS

1 FG31H574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 115)

7,46 15,000 111,90

2 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 114)

3,42 348,000 1.190,16

3 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 113)

2,01 156,000 313,56

4 FG38E356 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2 i muntat en malla de
connexio a terra (P - 117)

2,65 95,000 251,75

5 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de
connexio a terra (P - 116)

3,03 289,000 875,67

6 FGD2132D u Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm (P - 120) 22,97 19,000 436,43

TOTAL Título 3 01.06.05 3.179,47

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

Título 3 06 ENLLUMENAT I COLUMNES

1 FHQNUB09 u Projector per a exteriors doble, d'injecció d'alumini lacat en color gris
texturitzat i vidre templat, cargols d'inoxidable i junta silicona, làmpada
led, òptica viaria, classe I, IK09, IP65, 44W, 3000k i 4887lm. Driver
tipus titanium de Philips o equivalent amb reducció del 30% de
potència a partir de les 23h. Incloent element subjecció columna.
Garantia del led i la font d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 G2 6500WW street, REF.
SSH22965ST740NG+COARDB120G o equivalent. (P - 125)

562,70 18,000 10.128,60

2 FHQNUB08 u Projector per a exteriors simple, d'injecció d'alumini lacat en color gris
texturitzat i vidre templat, cargols d'inoxidable i junta silicona, làmpada
led, òptica viaria, classe I, IK09, IP65, 44W, 3000k i 4887lm. Driver
tipus titanium de Philips o equivalent amb reducció del 30% de

518,16 10,000 5.181,60

EUR
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potència a partir de les 23h. Incloent element subjecció columna.
Garantia del led i la font d'alimentació de 8anys
Marca/model: LAMP/SHOT290 G2 6500WW street, REF.
SSH22965ST740NG+COARIN060G o equivalent. (P - 124)

3 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta
reforçades, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó, amb la instal·lació elèctrica interior. Amb protecció antiorins
tipus Rilsan o equivalent. Totalment instal·lada i anivellada. Inclosa
l'execucio de la fonamentació, gruament, anivellament. Totalment
subministrada, muntada i en funcionament.
Marca/Model: JOVIR/EUROPEO AM-10/CE o equivalent. (P - 122)

342,27 9,000 3.080,43

4 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta
reforçades, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó, amb la instal·lació elèctrica interior. Amb protecció antiorins
tipus Rilsan o equivalent. Totalment instal·lada i anivellada. Inclosa
l'execucio de la fonamentació, gruament, anivellament. Totalment
subministrada, muntada i en funcionament.
Marca/Model: JOVIR/EUROPEO AM-10/CE o equivalent. (P - 123)

383,72 8,000 3.069,76

TOTAL Título 3 01.06.06 21.460,39

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

Título 3 07 VARIS

1 EY00I123 u Legalitzacions electrica segons RBT. Incloent taxes i entitats de
control. (P - 11)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Título 3 01.06.07 2.500,00

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 07 DRENATGE I CLAVEGUERAM

Título 3 01 ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT

1 FDH2UJN3 u Partida alçada a justificar d'inspecció amb càmara tv-vídeo de la xarxa
de sanejament. (P - 91)

850,00 1,000 850,00

2 FD7ZU051 u Taponat de clavegueró fora de servei, construït amb fàbrica de maó
calat, de 29x14x10 cm, rejuntat i arrebossat amb morter (P - 85)

35,38 2,000 70,76

TOTAL Título 3 01.07.01 920,76

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 07 DRENATGE I CLAVEGUERAM

Título 3 02 OBRA CIVIL

1 F219VP20 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament. aquet preu inclou igualment
les actuacións de petit anidament i/o baix rendiment. (zona d'asfalt de
connexió amb xarxa existent) (P - 21)

2,64 52,000 137,28

2 F2194AL5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió. (zona d'asfalt de connexió amb xarxa existent) (P - 16)

4,61 52,000 239,72

EUR
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3 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P
- 35)

8,35 471,600 3.937,86

4 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a rasa, amb una compactació del
95% del PM,amb part proporcional de reperfilat de talussos (P - 40)

3,73 235,480 878,34

5 F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plastica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 53)

79,13 14,400 1.139,47

TOTAL Título 3 01.07.02 6.332,67

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 07 DRENATGE I CLAVEGUERAM

Título 3 03 POU, TUBS I DRENATGES

1 FDA1U020 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm
d'alçada nominal 1,50m, sobre solera de 30cm de gruix de formigó
armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector 10cm en
aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca
del conus de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó armat
HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8 B500T
6x2,20 UNE-EN 10080.
Totalment muntant i connectat. (P - 87)

587,13 2,000 1.174,26

2 FDA1U021 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm
d'alçada nominal 2,50m, sobre solera de 30cm de gruix de formigó
armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector 10cm en
aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca
del conus de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó armat
HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8 B500T
6x2,20 UNE-EN 10080. Totalment muntant i connectat. (P - 88)

915,82 2,000 1.831,64

3 FDA1U022 u Pou de registre de PEAD corrugat, de diàmetre nominal 1000 mm
d'alçada nominal 3,50m, sobre solera de 30cm de gruix de formigó
armat HA-30/B/20/IIb + Qb, encast del cos del col·lector 10cm en
aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø8-8 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, llosa al voltant de la boca
del conus de 150x150cm i 20cm de gruix de formigó armat
HM-30/B/20/I+Qb amb malla electrosoldada ME 20x20Ø8-8 B500T
6x2,20 UNE-EN 10080. Totalment muntant i connectat. (P - 89)

1.073,23 1,000 1.073,23

4 FDKZHL3J u Bastiment i tapa amb tancament de tapa circular estanca amb
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124,
instal·lat en calçades de carrers.
Marca/model: Norinco/Solo 7SC de diàmetre 70cm o equivalent amb
inscripció de clavegueram i logo de l'ajuntament (P - 100)

197,37 5,000 986,85

5 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Marca/model: Ductil Benito/PA6 o equivalent. (P - 94)

99,92 1,000 99,92

6 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Marca/model: Ductil Benito/RP60 o equivalent. Amb inscripció de reg
(P - 99)

96,43 1,000 96,43

7 FD5J4F0U u Embornal de fundució, model Delta SF570 de classe resistent C250 de
la casa Benito Urban o equivalent, de dimensions 570x305x570mm,
amb tapa abatible.
Connexió amb junta torica per a tub de PVC de Ø200 mm. Revestida
amb pintura negre, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
Totalment instal·lat i connexionat.
Marca/model: Benito/Delta SF570 o equivalent. (P - 81)

215,23 4,000 860,92

EUR
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8 FD5H81L3 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent
del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400,
segons norma UNE-EN 1433, amb cargols a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm
de gruix (P - 80)

110,37 19,000 2.097,03

9 FD7JR315 m Tub de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre nominal
exterior, amb unions soldades, col·locat al fons de la rasa i reblert amb
sauló 30 cm per sobre del tub (P - 82)

39,73 128,800 5.117,22

10 FD7JU225 m Tub de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre nominal
exterior, amb unions soldades, col·locat al fons de la rasa i reblert amb
sauló 30 cm per sobre del tub (P - 83)

62,13 163,000 10.127,19

11 ED7J5E30 u Sifó de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, amb unions soldades, col·locat al fons de la rasa i reblert amb
sauló 30 cm per sobre del tub inclosos accessoris, carrils i elements
de fixació per anar penjat (P - 7)

243,14 9,000 2.188,26

12 ED5A1400 m Drenatge amb tub ranurat de PE de D=100 mm. Incloent geotextil i
graves. (P - 6)

35,35 64,800 2.290,68

TOTAL Título 3 01.07.03 27.943,63

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 07 DRENATGE I CLAVEGUERAM

Título 3 04 VARIS

1 FD7ZU010B u Partida alçada de connexió a la xarxa existent principal de
clavegueram amb demolicions i reposició de tots els materials. (P - 86)

1.850,00 1,000 1.850,00

2 FD7ZU011 u Partida alçada de connexió al pou existent principal de clavegueram
amb demolicions i reposició de tots els materials. (P - 84)

1.150,00 1,000 1.150,00

TOTAL Título 3 01.07.04 3.000,00

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 08 XARXA DE REG

Título 3 01 OBRA CIVIL

1 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons
d'excavació inferior a 0,80 metres i profunditat màxima 3 metres,en
terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil.
Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou la part
proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments. (P - 37)

15,48 6,300 97,52

2 F222UR06 m Excavació amb mitjans mecànics de rasa per a instal·lació de xarxa
secundària de reg de 15 cm d'amplària per 30 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació (P - 38)

3,27 70,000 228,90

3 F222U3J4 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x70
cm. Sense banda de senyalització. (P - 36)

8,14 211,000 1.717,54

4 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a rasa, amb una compactació del
95% del PM,amb part proporcional de reperfilat de talussos (P - 40)

3,73 8,440 31,48

5 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sorra sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 44)

30,68 50,640 1.553,64

6 F31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plastica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 53)

79,13 0,640 50,64

7 FG3ZU010 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions
elèctriques (P - 118)

2,86 211,000 603,46

EUR
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TOTAL Título 3 01.08.01 4.283,18

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 08 XARXA DE REG

Título 3 02 INSTAL·LACIONS

1 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Marca/model: Ductil Benito/RP60 o equivalent. Amb inscripció de reg
(P - 99)

96,43 8,000 771,44

2 FDKZU030 u Bastiment i tapa rectaangular de fosa dúctil, per a pericó de reg,
recolzada, pas lliure de 1800x750 mm i classe c250 segons norma
une-en 124, col·locat amb morter. Amb inscripció de reg (P - 101)

454,29 1,000 454,29

3 FDK2UR10 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors,
format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de grava
de pedra granítica de 15 mm de diàmetre. (P - 97)

140,38 8,000 1.123,04

4 ED3527L4 u Pericó de 1800x75x75 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm
(P - 5)

401,82 1,000 401,82

5 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 242/336 MM
de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar,
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral.
Marca/model: Rainbird/VBA02673+VBA02676 o equivalent. (P - 135)

20,95 4,000 83,80

6 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 111)

3,93 74,100 291,21

7 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 110)

3,29 67,600 222,40

8 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 107)

2,15 312,000 670,80

9 FFB28455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic tipus Jimten, i col·locat al fons de la rasa (P - 106)

7,83 193,000 1.511,19

10 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic Jimten, i col·locat al fons de la rasa (P - 105)

6,13 74,100 454,23

11 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic Jimten, i col·locat al fons de la rasa (P - 104)

4,90 67,600 331,24

12 FFB25355 m Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, utilitzant accessoris de plàstic Jimten, connectat a pressió,
inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat
d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (P - 103)

3,84 317,000 1.217,28

13 FNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 140)

113,21 2,000 226,42

EUR
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14 FNER1481 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 139)

92,88 1,000 92,88

15 FN3G2974 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ),
de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 138)

30,40 2,000 60,80

16 FN3G2874 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 32 (per a tub de 1 1/4 ´´ ),
de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 137)

28,40 4,000 113,60

17 FN3G2774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de
10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 136)

23,64 2,000 47,28

18 EN748327 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de
bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 9)

567,56 1,000 567,56

19 EN8125A4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 10)

33,80 1,000 33,80

20 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 8)

16,86 2,000 33,72

21 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de
degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic
d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre
graves (P - 126)

58,08 4,000 232,32

22 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 128)

10,56 2,000 21,12

23 FJS5UGA1 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat
autocompensant de 2 m, amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb tap
terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de
drenatge de 50 mm i el soterrament superficial (P - 130)

11,38 14,000 159,32

24 FJS5UG21 m2 Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4
bar de pressió i cabal de 2,4 l/h amb separació entre goters de 0,3 m i
entre laterals de 0,4 m. inclou l'excavació de rases, part proporcional
de connexió amb collarins de presa i accessoris (P - 129)

5,64 133,000 750,12

25 FJSAU010 u Programador alimentació amb pila de 9Vdc. i sortida per 1 estació,
comunicació mitjançant radiofreqüència, activació manual amb imant,
electrònicament amb consola i remota per Internet, incloent la
configuració al sistema de Telegestió existent.
Marca/model: Samcla/SBP010 o equivalent. (P - 131)

459,76 4,000 1.839,04

26 FJSAUE01 u Equip repetidor de dimensions 85x80x95 mm, alimentat mitjançant
energia solar fotovoltaica, amb comunicació amb la resta d'equips del
sistema per radiofreqüència.
Incloent instal·lació i configuració amb el sistema de telegestió
existent.
Marca/model: Samcla/REP006 o equivalent. (P - 132)

596,56 1,000 596,56

27 FJSB1321 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 134)

102,88 3,000 308,64

28 FJSB1221 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs. Tipus XCZ0100 o equivalent. (P - 133)

63,56 1,000 63,56

EUR
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29 FJS1UZ02 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment
epòxid de 250mc, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de
connexió de 45 mm, amb rosca interior tipus Barcelona de 1 1/2'' i
juntes en EPDM,equipada amb vàlvula, inclou accessoris de connexió
articulada format per dos colzes i tub de PE, i la col·locació a nivell i
recta amb morter.
Marca/mode: Benito Urban (P - 127)

252,30 5,000 1.261,50

TOTAL Título 3 01.08.02 13.940,98

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 09 TELECOMUNICACIONS

1 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió (P
- 35)

8,35 64,361 537,41

2 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 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 (P - 43)

19,04 39,645 754,84

3 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb qualsevol mitjà (P - 52)

79,14 19,205 1.519,88

4 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o
façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub
d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible
per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables,
abraçadores,etc..), instal·lada (P - 121)

109,85 1,000 109,85

5 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 110)

3,29 324,000 1.065,96

6 FG3ZU010 m Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions
elèctriques (P - 118)

2,86 107,000 306,02

7 FDK2U021 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus D H-II o
equivalent per a instal·lacions de telefonia, incloent tapa de formigó
prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15
cm de gruix. (P - 95)

676,64 1,000 676,64

8 FDK2U022 u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus D M o equivalent
per a instal·lacions de telefonia, incloent tapa de formigó prefabricada,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix. (P
- 96)

676,64 1,000 676,64

9 FG22TK0K u Mandrilat de tubs emès per laboratori homologat.  (P - 109) 60,88 1,000 60,88

TOTAL Capítulo 01.09 5.708,12

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 10 SERVEIS AFECTATS

Título 3 14 AIGUA

1 SFFB0064 u Contractació de comptador de reg, totalment connexionat a la xarxa
d'abastament d'aigua i drets d'escomesa per un cabal de 10m3/h. (P -
165)

1.650,00 1,000 1.650,00

TOTAL Título 3 01.10.14 1.650,00

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA
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Capítulo 11 GESTIÓ DE RESIDUS

Título 3 01 CLASSIFICACIÓ

1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 45)

20,35 348,624 7.094,50

TOTAL Título 3 01.11.01 7.094,50

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 11 GESTIÓ DE RESIDUS

Título 3 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 46)

6,71 1.011,451 6.786,84

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 47)

6,52 470,642 3.068,59

TOTAL Título 3 01.11.02 9.855,43

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 11 GESTIÓ DE RESIDUS

Título 3 03 DEPOSICIÓ

1 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 50)

3,59 1.011,451 3.631,11

2 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002) (P - 48)

19,10 194,686 3.718,50

3 F2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 49)

25,84 275,960 7.130,81

4 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets
no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 51)

25,63 15,000 384,45

TOTAL Título 3 01.11.03 14.864,87

Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA

Capítulo 12 SEGURETAT I SALUT

1 XPAJ00SS pa Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra,
en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut. (P - 0)

8.703,14 1,000 8.703,14

EUR



REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

PRESSUPOST Data: 24/01/20 Pàg.: 17

TOTAL Capítulo 01.12 8.703,14

EUR



REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/01/20 Pàg.: 1

NIVELL 3: Título 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.01.01  ENDERROCS 10.630,70
Título 3 01.01.02  DESMUNTATGES 2.336,17
Capítulo 01.01  DESMUNTATGES I ENDERROCS 12.966,87

Título 3 01.03.01  FERMS 50.987,11
Título 3 01.03.02  ENCINTATS 16.226,56
Título 3 01.03.03  PAVIMENTS 85.375,17
Capítulo 01.03  FERMS I PAVIMENTS 152.588,84

Título 3 01.04.01  MOBILIARI URBÀ 751,06
Título 3 01.04.03  TENDAL ZONA DE JOCS 33.568,26
Capítulo 01.04  ELEMENTS URBANS 34.319,32

Título 3 01.05.01  PREPARACIÓ DEL TERRENY 6.521,98
Título 3 01.05.02  SUBMINISTRAMENT MATERIAL VEGETAL 4.397,59
Título 3 01.05.03  PLANTACIONS 4.494,87
Título 3 01.05.04  MANTENIMENT 1.097,26
Capítulo 01.05  JARDINERIA 16.511,70

Título 3 01.06.01  ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT 160,83
Título 3 01.06.02  OBRA CIVIL 4.521,08
Título 3 01.06.03  ARMARIS ELÈCTRICS 164,30
Título 3 01.06.04  TUBS I CANALITZACIONS 3.891,27
Título 3 01.06.05  CONDUCTORS 3.179,47
Título 3 01.06.06  ENLLUMENAT I COLUMNES 21.460,39
Título 3 01.06.07  VARIS 2.500,00
Capítulo 01.06  ENLLUMENAT PÚBLIC 35.877,34

Título 3 01.07.01  ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT 920,76
Título 3 01.07.02  OBRA CIVIL 6.332,67
Título 3 01.07.03  POU, TUBS I DRENATGES 27.943,63
Título 3 01.07.04  VARIS 3.000,00
Capítulo 01.07  DRENATGE I CLAVEGUERAM 38.197,06

Título 3 01.08.01  OBRA CIVIL 4.283,18
Título 3 01.08.02  INSTAL·LACIONS 13.940,98
Capítulo 01.08  XARXA DE REG 18.224,16

Título 3 01.10.14  AIGUA 1.650,00
Capítulo 01.10  SERVEIS AFECTATS 1.650,00

Título 3 01.11.01  CLASSIFICACIÓ 7.094,50
Título 3 01.11.02  CÀRREGA I TRANSPORT 9.855,43
Título 3 01.11.03  DEPOSICIÓ 14.864,87
Capítulo 01.11  GESTIÓ DE RESIDUS 31.814,80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
342.150,09

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.00  TREBALLS PREVIS 3,75

EUR

REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/01/20 Pàg.: 2

Capítulo 01.01  DESMUNTATGES I ENDERROCS 12.966,87
Capítulo 01.02  MOVIMENT DE TERRES 8.340,92
Capítulo 01.03  FERMS I PAVIMENTS 152.588,84
Capítulo 01.04  ELEMENTS URBANS 34.319,32
Capítulo 01.05  JARDINERIA 16.511,70
Capítulo 01.06  ENLLUMENAT PÚBLIC 35.877,34
Capítulo 01.07  DRENATGE I CLAVEGUERAM 38.197,06
Capítulo 01.08  XARXA DE REG 18.224,16
Capítulo 01.09  TELECOMUNICACIONS 5.708,12
Capítulo 01.10  SERVEIS AFECTATS 1.650,00
Capítulo 01.11  GESTIÓ DE RESIDUS 31.814,80
Capítulo 01.12  SEGURETAT I SALUT 8.703,14
Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA 364.906,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
364.906,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto ENTORN PISA 364.906,02

364.906,02

EUR



REUBANITZACIÓ ENTORN PISA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 364.906,02

13 % Despeses generals SOBRE 364.906,02..................................................................... 47.437,78

6 % Benefici industrial SOBRE 364.906,02.......................................................................... 21.894,36

Subtotal 434.238,16

21 % IVA SOBRE 434.238,16.............................................................................................. 91.190,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 525.428,17

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS )

peris+toral.arquitectes scpp

Barcelona, Novembre 2018



 
 
 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 2 CINEMA PISA, AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ  DEL  LLOBREGAT 

ANNEX 16 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1 de 1 

  
 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del projecte, sense 
tenir en compte el Control de Qualitat, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material: 
 
Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM)               364.906,02€ 
 
Despeses Generals           47.437,78€ 
Benefici industrial          21.894,36€ 
PEC Pressupost d’Execució per Contracte                434.238,16€ 
 
IVA (21%)                      91.190,01€ 

PEC Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs)             525.428,17€ 
 
Trasllat ET ENDESA           65.592,42€ 
Enderroc cinema PISA                                86.500,00€ 
Trasllat ET QEP Rubatec                              10.371,65€ 
Rostisseria tapiat local            2.500,00€ 
Projecte i direcció d’obra urbanització               17.800,00€ 
TOTAL                      182.764,07€ 
 
PCA sense IVA         708.192,24€ 
 

IVA (21%)            38.380,45€ 

PCA Pressupost per al Coneixement de l’Administració   746.572,69€ 
 
 
El pressupost per a coneixement de l'Administració de les obres de reurbanització de l’entorn de 
l’antic Cinema Pisa, al terme Municipal de Cornellà del Llobregat, ascendeix  a la quantitat de SET-
CENTS QUARANTS-SIS MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS, AMB IVA INCLÒS.  
 
Barcelona, Desembre de 2019 
Els autors del projecte 
 
 
 
 
 
Marta Peris     José Manuel Toral 
peris+toral.arquitectes 
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