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Es redacta un segon Document d’Estudis Previs on es recullen els canvis / modificacions que

DOCUMENT I. MEMÒRIA

per part d’ambdues administracions s’han dut a terme durant reunions de treball. Aquest

1. AGENTS

document s’estructura d’igual manera que el primer.

L’Ajuntament de Cornellà és l’administració que ha sol.licitat la redacció del present Projecte
Executiu d’actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta, situat al terme municipal de
Cornellà de Llobregat (Barcelona). Aquest parc va ser inaugurat el 2009 i té una superfície de
4,4Ha.

Un cop analitzades les possibles intervencions a realitzar, s’aplica un criteri de prioritats de les
intervencions que es realitzaran i es procedeix a la redacció del projecte executiu.
Per a la redacció del projecte es compta amb l’aixecament topogràfic de l’àmbit facilitat pels

El present projecte ha estat redactat d’acord amb els criteris indicats pels diferents tècnics de
del Departament d’INNOVACIÓ URBANA de l’Ajuntament de Cornellà i del Departament de
Promoció i Conservació de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

tècnics del Departament de Promoció i Conservació de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) i per l’aportació de les dades de camp preses a partir de les visites
realitzades pel conjunt d’integrants de l’equip redactor.
S’adjunten aquestes informacions (llistat d’incidències detectades per l’AMB, documentació

2. ANTECEDENTS, ÀMBIT ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA

dossiers idees prèvies,

El present projecte s’inicia a partir de la documentació lliurada al present equip redactor per

ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA i en l’Annex Núm. 3:

part dels tècnics del Departament de Promoció i Conservació de l’Espai Públic de l’Àrea

TOPOGRAFIA, d’aquesta memòria.

topogràfic i fotografies de situació prèvia) en l’annex Núm 1:

Metropolitana de Barcelona.
Aquesta

documentació,

que

s’adjunta

en

l’Annex

Núm.1:

ANTECEDENTS,

ÀMBIT

D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA d’aquesta memòria, consta d’una relació de deficiències
(principalment de caire funcional) que presenta el parc. També s’acota l’àrea d’intervenció del
projecte, que exclou la zona del nou Espai de Lectura (a l’entrada principal del parc des de la
Carretera de Sant Joan Despí), així com el Camp de Futbol Fontsanta-Fatjó, la Casa Camprubí
i la zona d’espai exterior que actualment queda delimitada per una tanca que pertany a
l’equipament “Casal Sant Jordi”.

3. PLANEJAMENT
Aquest document de la memòria es troba en l’Annex Núm. 2: PLANEJAMENT.

4. OBJECTE
Les principals necessitats a satisfer amb el següent projecte es basen en actualitzar les dues
zones de jocs infantils, millores de les instal.lacions de reg, arranjament del talús nord del parc i
la construcció d’una nova escala en l’accés nord del parc. Aquestes millores es centren en:
- Àrees de jocs infantils: actualment existeixen dues, una en l’accés nord-oest del parc i l’altre

En base a aquesta documentació, es redacta un Dossier d’Idees Prèvies. Durant l’elaboració

en una posició més central. En la primera, es proposa una modificació en la seva geometria, tot

d’aquest document es mantenen reunions amb ambdues administracions (AMB i Ajuntament de

evitant que esdevingui una barrera al pas, garantint la continuïtat del camí existent fins el

Cornellà). Aquest document inclou:

paviment de formigó que de forma perimetral encinta el recorregut nord del parc. En la zona de

- Memòria escrita de deficiències i proposta d’intervencions de millora
- Planta i seccions de l’estat actual del parc.

jocs central es conserva la seva superfície i geometria.
En les dues el projecte contempla l’actualització de tots els jocs , la substitució dels actuals
paviments per sorra de Bellpuig (en la zona de jocs infantils per a infants petits de 0 a 6 anys) i
la plantació de més arbrat per a poder garantir més ombres en les dues àrees.

-Planta de proposta, en la qual s’especifiquen noves zonificacions, canvis d’usos, i altres

Els jocs proposats seran de caire convencional en la Zona de Jocs Infantils Petits (JI-P) i de

intervencions puntuals de mancances detectades (paviments, arbrat en mal estat....etc)

caire electrònic en la Zona de Jocs Infantils Mitjans ( JI-M) amb una aposta per un tipus de joc

-Recull fotogràfic de les zones d’intervenció, on es fan paleses les actuals deficiències del Parc
i que justifiquen la redacció del projecte de millores.

interactiu que fomenti el joc en equip.
- Àrea de pícnic : es proposa afegir dues taules, ja que actualment sols es compta amb dues

Un cop lliurat i exposat aquest primer document de propostes, es mantenen reunions amb

unitats. Aquesta ampliació és positiva si tenim en compte que l’espai es troba al costat de les

l’AMB i l’Ajuntament de Cornellà.

àrees infantils, de manera que els cuidadors podran vigilar els infants amb més facilitat; les
dues zones es complementen.
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- Escala d'accés nord: actualment no compleix normativa i és perillosa, especialment per a

- Realització de la nova instal.lació d’aigua que donarà subministrament a la nova font

gent gran, atès que els graons no són perpendiculars a l’eix. Aprofitant la redistribució d’espais
de la zona, es proposa canviar el disseny i generar un petit espai lliure a l’entrada del parc, així
com l’execució de les baranes corresponents amb el disseny anatòmic que dicta la normativa
d’accessibilitat vigent.
- Jardineria: l’alçat arbustiu del carrer Maria Aurèlia Campmany (façana superior) és

- Execució dels treballs necessaris per a la instal.lació d’un nou punt d’enllumenat en la zona de
jocs infantils
-Realització de la instal.lació de reg dels nous arbres
- Col·locació nou mobiliari, nous jocs infantils i tanca

permeable al pas i dificulta la vista del parc des del carrer. Es proposa canviar aquesta
vegetació per tal d’establir una barrera que dificulti la circulació incívica a través del talús cap al
parc.
Les actuacions en jardineria es complementen amb la plantació de més arbrat en les dues

ZONA II (Àmbit actual talus nord)
- Enretirada dels elements vegetals arbustius que actualment es troben

zones de jocs infantils per a garantir més ombra als usuaris.

- Treballs de millora i condicionament físics i químics del sòl.

-Actualització de la instal.lació de Reg: atès el seu mal estat i funcionament, el projecte

- Realització de la nova instal.lació de reg en el talús

inclou la seva renovació total des de l’actual escomesa.
-Sanejament: es proposa la construcció d’un nou pou proper a la zona de la nova escala

- Plantació de la nova arbustiva Westringea fruticosa
- Hidrosembra en la resta de talús

d’accés nord que anul·larà el pou existent que queda afectat per les obres de renovació de
l’actual escala.

ZONA III (Àmbit actual zona de pícnic + aparells esportius)

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

- Realització de la nova instal.lació d’aigua que donarà subministrament a la nova font

Per tal de dur a terme l’objecte del projecte es proposen les següents actuacions, classificades
en funció de la zona on es duen a terme i per ordre cronològic. La DF podrà decidir en el
moment de l’execució la superposició de diferents tasques, així com les àrees del parc que

- Realització de la instal.lació de reg perimetral d’aquesta zona
- Col·locació nou mobiliari de pícnic, papereres

queden tancades al públic, si s’escau.
ZONA IV (Àmbit zona infantil central-JI-M)
ZONA I (Àmbit accés en cruïlla entre C/ Ma Aurèlia Capmany i C/ Ernest Lluch + Zona infantilJI-P)

- Desmuntatge/ enretirada dels elements mobiliari ( amb trasllat i/o reserva dels que es llisten
en els corresponents plànols d’enderrocs)

- Desmuntatge/ enretirada dels elements mobiliari i instal.lacions ( amb trasllat i/o reserva dels
que es llisten en els corresponents plànols d’enderrocs)

-Realització de la nova instal.lació d’aigua que donarà subministrament a la nova font

- Enderroc escala existent, paviment i base de l’entrada.

-Realització de la nova instal.lació elèctrica que donarà subministrament als nous jocs infantils
electrònics

-Execució de nou pou de clavegueram per a poder substituir l’actual que resta afectat per les
obres de construcció de la nova escala

-Realització de la instal.lació de reg dels nous arbres

-Desplaçament i muntatge de l’actual armari de control situat en vorera superior ( exterior al

-Instal.lació nous jocs infantils

parc)

En paral·lel a les tasques esmentades, es procedirà la substitució integral de la xarxa de reg

- Execució moviments de terres (desmunt-terraplè).

així com una font minus-dog en l’actual àrea de pipi-can.

- Execució nova escala.

Durant l’execució de les obres es proposa en tancament del Parc a l’accés del Públic en les
tres grans zones d’actuació, a saber: Escala accés nord i jocs infantils P , zona jocs infantils M i

- Realització explanada i nova zona infantil (vorades, paviments i tanca).
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talús Nord. En paral.lel, s’efectuaran els tancaments de les zones on s’estigui actuant a nivell

6.2 Moviments de terres

d’instal.lació de reg, delimitant les zones d’obra en cada moment allí on s’estiguin executant

No es duran a terme moviments significatius de terres en les zones II, III i IV

treballs. Aquesta organització permetrà que el Parc no s’hagi de tancar per complert al públic.
Es fa especial esment a l’accés per part dels usuaris al conjunt d’equipaments que es troben

Zona I (Àmbit accés en cruïlla entre C/ Ma Aurèlia Capmany i C/ Ernest Lluch + Zona infantil-JI-

dins el Parc. El contractista haurà de garantir els accessos a: Casa Camprubí, Camp de futbol

P): S’explanarà la nova àrea infantil. Això implicarà el desmunt del talús contingut en els límits

Fontsanta-Fatjó (servei i públic), àmbit d’obra edifici Espai de Lectura ( en cas que les dues

que defineixen aquesta nova àrea. El desmunt de terres tindrà un abast lleugerament major,

obres s’executin en paral.lel i Centre Sociosanitari Sant Jordi així com l’accés i la sortida de

per tal de reconfigurar el pendent del turó i no requerir elements de contenció. Es realitzaran els

vehicles de manteniment del Parc sempre que sigui estrictament necessari.

moviments de terres necessaris per a la realització de la nova escala accés nord.

EL projecte conté una fitxa resum de les característiques del projecte (FM 730.02.09) a l’Annex

No ha estat necessari un estudi geotècnic previ per les característiques de les obres. No

Núm. 22: FITXA RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE del present projecte.

obstant es recomana de tota manera la inspecció visual i caracterització del tipus de terreny
durant les obres d’excavació de la caixa de paviments i realització de nova escala.

6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

La informació referent a aquest apartat es troba als plànols PD-1A i PD- 2 A

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

6.1Treballs previs i demolicions
Els treballs previs contemplen tot el desmuntatge de les instal·lacions de reg existents, així
com la retirada i transport al magatzem municipal (o on l’Ajuntament indiqui) de les papereres,
fonts i bancs que així ho indiquin els plànols d’enderroc. A continuació es detallen els treballs

6.3 Xarxa de clavegueram i drenatge
No s’hi intervindrà. Sols es realitzarà el desplaçament d’un pou existent que per la seva
ubicació és incompatible amb el nou traçat de l’escala d’accés nord. A aquest no pou s’hi farà
arribar la connexió de l’embornal existent proper a l’escala i la nova font de la zona de jocs
infantils per a nen petits.

específics classificats en les zones definides en l’apartat anterior.
Zona I (Àmbit accés en cruïlla entre C/ Ma Aurèlia Capmany i C/ Ernest Lluch + Zona infantil-JI-

6.4 Pavimentació

P)

Els criteris utilitzats en l’elecció dels paviments han estat seguint les indicacions de les pautes
marcades pels tècnics de l’AMB i de l’Ajuntament de Cornellà, contemplant criteris de reposició

Es desmuntaran i retiraran els jocs infantils, elements de mobiliari i la porta i tanques d’accés

i manteniment i adaptats a la normativa vigent en la matèria.

al parc. Es procedirà a la demolició de l’escala i baranes actuals, del paviment de formigó a
l’entrada del parc, i es retirarà el sauló de la zona infantil.

Zona I (Àmbit accés en cruïlla entre C/ Ma Aurèlia Capmany i C/ Ernest Lluch + Zona infantil-JIP)

Les unitats d’arbrat que es conserven es protegiran amb estructura de fustes lligades entre sí
amb filferro de 2 metres d’alçada mínima.

En l’explanada d’accés al parc es compactarà el terreny existent i s’hi disposarà la següent
solució:

Zona II (Àmbit actual talús nord)
- Formigó HF-4MPA amb resistència a flexotracció tintat de color groc acabat raspatllat
Es procedirà a la desbrossada de l’actual talús incloent la retirada de la totalitat de les espècies

amb malla de 15cm de quadrícula i D=5 mm i juntes de retracció amb tall de 4cm i de 6

arbustives existents.

a 8mm d’amplada. Espessor 10 cm.

Zona IV (Àmbit zona infantil central-JI-M)

- Base de Tot-ú artificial amb estesa i piconatge del 98%PM. Espessor 15 cm.

Es desmuntaran i retiraran els jocs infantils.

-Subbase de material seleccionat amb estesa i piconatge del 98%PM

En paral.lel es desconnectarà de l’actual escomesa del Parc la instal.lació de reg existent i es

A la nova zona infantil es compactarà el terreny existent i s’hi disposarà la següent solució:

procedirà a la seva enretirada.
- Sorra de Bellpuig garbellada de 3 a 5mm cantell rodó. Espessor 40 cm.
Tota la informació gràfica d’aquest apartat es troba en el plànol amb numeració P-6
corresponent a Enderrocs.
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-Geotèxtil de feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250g/m2 col.locat

-Nous elements de mobiliari de jocs infantils

sense adherir
A continuació es detalla el mobiliari propi de cada zona específica:
-Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25cm com a màxim.
Espessor 20cm
-Subbase de material seleccionat amb estesa i piconatge del 98%PM

Zona I (Zona infantil Petits JI-P)
Jocs infantils de HPC o similars equivalents. Models:

En el perímetre s’hi col·locarà vorada de jardí J-1.

Columpi J3960

El camí central que es prolonga d’asfalt tindrà la següent secció:

Combinat Tiboo J3952

-Asfalt negre AC16. Espessor 5cm

Molles J834, J3961

-Reg d’adherència amb emulsió catiònica

Balancí J844

- Base de Tot-ú artificial amb estesa i piconatge del 98%PM. Espessor 20 cm.

Tanca jocs infantils de fusta formada per :

- Subbase de material seleccionat amb estesa i piconatge del 98%PM

·mòduls fixes de 200x85cm formats per muntants de fusta de 10cm d'amplada i 20mm de gruix
amb part superior arrodonida cargolats a 2 travessers de secció 70x40mm.

La informació gràfica d’aquest apartat es troba als plànols P-7 Proposta Paviments
·muntants de fusta de secció 90x90mm i 105cm d'alçada amb cassoleta metàlica inoxidable

6.5 Seguretat vial

collada a dau fonamentació 30x30x20cm

El projecte abasteix única i exclusivament l’àrea de parc ja existent, de manera que no afecta el

·Porta de mides 100x85cm d'igual desenvolupament al fix

traçat del viari ni la seva senyalització. Les alteracions que puguin afectar el trànsit rodat o de
vianants durant l’execució de les obres queden recollides en el plànol ESS-1 i ESS-2 (Estudi
de Seguretat i Salut. Implantació i Senyalització) .

6.6 Enllumenat

·Tot el conjunt tindrà els extrems i cantells arrodonits i cargols ocults
Fusta de pi nòrdic laminada i tractada en autoclau ( Classe IV)
Zona III (Àmbit actual zona de pícnic + aparells esportius)

No s’actuarà sobre l’enllumenat del parc a nivell general. S’afegeix sols un punt de llum de
columna amb projectors en la zona de jocs infantils per a nens petits ( JI-P).

Taules de pícnic: es conservaran les existents, però se n’afegiran de noves. Model E-Picnic de
Fàbregas o similar equivalent.

6.7 Mobiliari

Zona IV (Àmbit zona infantil central JI-M)

No es preveu una renovació integral dels elements de mobiliari del parc, tornant a recol.locar
els elements de bancs i papereres que restin afectats durant l’execució de les obres.
Els nous elements de mobiliari del parc són els següents:
-Fonts: model Atlantida de Santa & Cole o similar equivalent. Es substituirà la reixa
subministrada per una relliga d’1x1m.
-En l’actual recinte Pipi-Can s’instal.larà una font per a gossos: model V-102 doble de dues
altures Minus Dog de Fàbregas o similar equivalent.
-

Jocs infantils de KOMPAN o similars equivalents. Models:
Joc electrònic ICON 100200-3717 ICON- Nova
Joc electrònic ICON 100300-3717 ICON-Rocky
Joc electrònic ICON 101200-3717 ICON- Space
Generador per a joc electrònic ICON 1005-3799
Columpi Gegant M98201-3817
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Rocòdrom BLX4 10302-3717 BLOQX3 Lima

La informació d’aquest apartat es troba detallada en l’ANNEX NÚM. 11:Plantacions i en el
plànol P-10 Proposta Vegetació

Tota la informació gràfica referent a mobiliari es troba en els plànols P-8A, P-8B i P8C
Proposta Mobiliari i en els plànols de detall PD-2B I PD-3 corresponents als plànols de
replanteig de les dues zones de jocs infantis

6.8 Serralleries

7

TOPOGRAFIA

Per a la redacció del projecte es compta amb l’aixecament topogràfic de l’àmbit facilitat pels
tècnics del Departament de Promoció i Conservació de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) i per l’aportació de les dades de camp preses a partir de les visites
realitzades pel conjunt d’integrants de l’equip redactor.

Zona I (Àmbit accés en cruïlla entre C/ Ma Aurèlia Capmany i C/ Ernest Lluch + Zona infantil JIP)
-Baranes per a nova escala: mòduls de muntants i travessers i passamà de fusta de pi

La informació d’aquest apartat es troba detallada en l’ANNEX NÚM. 3: TOPOGRAFIA

8

GEOTÈCNIA

envernissada. Muntants cargolats a paviment. Acer galvanitzat i mòduls acabats en

Atesa la naturalesa i finalitat de la intervenció proposada no ha estat necessària la realització

taller. Es col·locarà una barana central amb tres passamans.

d’un estudi geotècnic per a la redacció del present projecte Executiu de les millores del Parc del

-Escocell de l’arbre de l’entrada: circular (diàmetre 180 cm) i de xapa d’acer galvanitzat
(espessor 10mm i cantell 20cm), ancorat amb daus de formigó.

Canal de l’Infanta al terme municipal de Cornellà de Llobregat.

9

MÈTODES DE CÀLCUL

Tota la informació gràfica referent a les serralleries es troba en el plànol P-9 Proposta

Els mètodes de càlcul utilitzats en els diferents apartats on ha estat necessari es troben

Serralleria

especificats així com la normativa específica aplicada en l’annex de cada apartat que a
continuació es llista:

6.9 Vegetació
El projecte de vegetació del parc afecta només zones puntuals, doncs la majoria de la

ANNEX NÚM. 6: MOVIMENT DE TERRES

vegetació existent es troba en bon estat.

ANNEX NÚM 10: CÀLCUL D’ESTRUCTRES

Zona I (Àmbit accés en cruïlla entre C/ Ma Aurèlia Capmany i C/ Ernest Lluch + Zona infantil-JI-

ANNEX NÚM 11: XARXA DE REG I ABASTAMENT DE L’AIGUA PEL REG.

P)
En la zona infantil, plantació de prunus (Prunus Cerasifera Pissardii).

10 SERVEIS

EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS I
INSTAL.LACIONS DE SERVEIS

Zona II (Àmbit talús nord)

Serveis existents en l’àmbit de la proposta

En el talús paral·lel al C/ Ma Aurèlia Capmany, es renovarà la vegetació; actualment, s’hi

XARXA D’ELECTRICITAT: FECSA-ENDESA ( alta tensió, mitja tensió i baixa tensió)

troben línies desdibuixades d’arbustives pel pas de la gent de prunus. Es substituiran per
Westringea fruticosa. A la part inferior del talús es farà hidrosembra de prat.
Zona IV (Àmbit zona infantils central-JI-M)
Per tal de garantir una bona ombra en la zona de jocs infantils es proposa reforçar la plantació

XARXA DE TELEFONIA: TELEFÒNICA I VODAFONE
XARXA D’ENLLUMENAT
XARXA DE REG

existent augmentant el nombre d’unitats de plataners (Platanus x hispanica).

XARXA DE CLAVEGUERAM: XARXA MUNICIPAL

A banda d’aquestes actuacions, es reposarà tot aquell material vegetal que durant l’execució

Actuacions previstes en els serveis existents

de la instal.lació de reg es malmetrà. Aquestes actuacions han estat valorades en pressupost.
XARXA D’ELECTRICITAT: no s’intervé en aquest servei.
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ENLLUMENAT: no s’intervé en aquest servei, a excepció del desplaçament d’un dels quadres

salut en les obres de construcció, així com la Llei 31/1995 , de 8 de Novembre de prevenció de

d’abonats i en l’execució d’un nou punt d’enllumenat en l’àrea de jocs infantils per a nens petits

riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de Gener.

( JI-P).
L’Estudi de Seguretat i Salut es troba en l’Annex Núm. 14: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
XARXA DE TELEFONIA: no s’intervé en aquest servei.

15 ASPECTES AMBIENTALS

XARXA DE REG: es farà una renovació integral de la xarxa.

Per a l’obtenció de les línies d’actuació ambientals significatives s’adjunta el document FM

XARXA DE CLAVEGUERAM: no s’intervé en aquest servei, però es desplaçarà un pou en un

730.02.07, Llistat de consideracions ambientals per a projectes d’obra civil i espais verds on es

dels accessos.

determina si cal o no considerar les línies ambientals llistades, i en cas de considerar-les en
quina fase del projecte es durant a terme.

Nous subministraments
La llista de consideracions ambientals per a projectes d’obra civil i espais verda es troba en
No s’augmenta el subministrament de cap dels serveis.

l’Annex Núm. 15: ASPECTES AMBIENTALS.

11 DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS. RESTITUCIÓ
DE DRETS REALS I SERVITUDS

16 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Per a l’execució de les obres que composen aquest projecte Executiu de millores del parc del
Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat no és necessària l’expropiació de cap
finca.

L’Estudi de gestió de residus i demolicions (EGR) que figura en l’Annex Núm.16: GESTIÓ DE
RESIDUS, 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 la gestió de residus de construcció i
demolició.

12 AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

L’estudi de Gestió de Residus es troba en l’Annex Núm. 16: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

No és necessari demanar cap autorització i/o concessió.

DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.

13 CONTROL DE QUALITAT

17 ACCESSIBILITAT

L’import del control de qualitat representa un import inferior al 1.0% del pressupost d’execució

Atès que el projecte és una urbanització d’un espai públic existent i que gran part de la

material (pem) de l’obra.

topografia i rasants venen donades i no poden ésser modificades, es dona compliment en la
mesura del possible a la legislació d’accessibilitat que a continuació es llista.

Es de compliment en el present projecte el que estableix la clàusula 41 del Plec de Clàusules
Administratives Generals per a la Contractació d’Obres en l’AMB i el que estableix l’ANNEX II
del

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

GENERALS

DE

CONTRACTACIÓ

APLICABLES ALS CONTRACTES D’OBRES I INSTAL.LACIONS I ALS DE CONCESSIÓ
D’OBRES PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÁ on figura que les despeses

Aquest compliment es dona en concret en aquells elements de nou disseny, tals com:
- Paviments antilliscants
- Elements de protecció de desnivells, barreres de protecció

originades pel concepte de control de qualitat seran per compte del contractista, fins a l’u per
cent (1.0%) de l’import d’execució material del projecte segons criteris AMB i dins el límit màxim

- Reixes i registres

del pressupost de licitació segons criteris de l’Ajuntament de Cornellà.
- Elements de recollida d’aigües
El Pla de control de qualitat es troba a l’Annex Núm. 13: PLA DE CONTROL DE QUALITAT.
- Guals

14 SEGURETAT I SALUT

- Escales

L’Estudi de Seguretat i Salut conté tots els documents i satisfà tots els requisits previstos en la
llei 39/1999 de prevenció de riscos laborals i a l’article 5 del Reial Decret 1627/97 de 24
d’Octubre (BOE de 25 d’Octubre), pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i

- Mobiliari urbà
- Jocs infantils
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Llistat de Legislació d’Accessibilitat:

23 PRESSUPOST

-Llei 51/2003, de 2 de Desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat.

Resum del pressupost per capítols de l’obra:

-Reial Decret 505/2007, de 20 d’Abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques

ENDERROCS

4.830,12

MOVIMENT DE TERRES

7.510,73

d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i la utilització
dels espais públics urbanitzats i edificacions

1.344,54

-Ordre VIV/561/2010, d’u de Febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions

DRENATGE

bàsiques d’accessibilitat

MOBILIARI URBÀ

i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics

urbanitzats.
-Reial Decret 173/2010, de 19 de Febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació,

21.466,10

SUBBASES, BASES I PAVIMENTS

11.547,51

SERRALLERIA

3.573,03

JARDINERIA

48.250,40

aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de Març, en matèria d’accessibilitat i no-discriminació

INSTAL.LACIÓ REG

159.396,98

de les persones amb discapacitat.

JOCS INFANTILS

117.740,79

La informació d’aquest apartat es troba en l’Annex Núm. 18. ACCESSIBILITAT

18 PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució de les obres és de 6 mesos (SIS MESOS).
El Pla d’Obra es troba en l’Annex Núm. 20: PLA D’OBRA i en l’Annex Núm. 19 les fases d’obra

3.063,98

XARXES D'INSTAL.LACIONS
ESTRUCTURES I MURS

17.613,20

GESTIÓ DE RESIDUS

10.907,28

SEGURETAT I SALUT

9.380,37

PEM

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

416.625,03

19 TERMINI DE GARANTIA
El Termini de garantia de l'obra és el que s'indica en el Plec de Clàusules Administratives
Generals de l’Entitat Contractant, en cap cas es pot considerar inferior a 1 any.

El PEM Pressupost d’Execució Material és de QUATRE CENTS SETZE MIL SIS-CENTS VINTI-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS ( 416.625,03€)

20 JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La Justificació de Preus s’ha realitzat seguint la metòdica establerta a l’Article 130 del
Reglament General de Contractes de l’Administració Pública i als Articles 27 i 28 del ROAS.
La Justificació de Preus es troba en l’Annex Núm. 21: JUSTIFICACIÓ DE PREUS.

El PEC Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA inclòs és de CINC-CENTS NORANTANOU

MIL

VUIT-CENTS

(599.898,37€).

21 PARTIDES ALÇADES
La relació de partides alçades a justificar i d’abonament íntegre forma part del Pressupost del
Projecte.

22 REVISIÓ DE PREUS
No procedeix dins aquest projecte una revisió de preus.

NORANTA-VUIT

EUROS

AMB

TRENTA-SET

CÈNTIMS
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24 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
El pressupost d’execució de contracte de l’obra per coneixement de l’administració és de

26 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA. DECLARACIÓ D’HAVER CONSIDERAT
TOTES LES INSTRUCCIONS DE COMPLIMENT OBLIGAT

599.898,37 €

El signant del present projecte fa manifestació expressa sobre el compliment de:

(CINC-CENTS NORANTA-NOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-

-allò indicat en l’Article 107 de la Llei de contractes del sector públic (Llei 30/2007 de 30

SET CÈNTIMS), que deriva dels imports següents:

d’Octubre)

PEM PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

416.625,03€

-L’exigit pel Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’Octubre, i concretament en el seu article 127

6% DE BENEFICI INDUSTRIAL

24.997,50€

13% DESPESES GENERALS DE L’OBRA

54.161,25€

Subtotal

495.783,78€

21% IVA

104.114,59€

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE ( IVA INCLÒS)

599.898,37€

25 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D’acord amb l’article 54 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, és
indispensable que l’empresari estigui degudament classificat donat que l’execució del contracte
d’aquesta obra és superior a 350.000 euros.
Obeint aquesta disposició s’exigeix per l’execució de la present obra que el contractista tingui la
següent classificació:
GRUP G –vials i pistes / SUBGRUP 6-obres vials sense qualificació específica / categoria c
El codi CPV, del vocabulari comú de contractes públics, publicat al Diari oficial de la Comunitat
Europea ( DOCE de 16.12.2012) per aquesta obra, és 45233140-2, corresponent a obres vials.

relatiu al fet que els projectes han de referir-se necessàriament a obres completes
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27 DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA AQUEST PROJECTE
DOCUMENT NÚM 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
MEMÒRIA

29.NORMATIVA D’APLICACIÓ

ANNEXES A LA MEMÒRIA
ANNEX NÚM .1: ANTECEDENTS, ÀMBIT ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA
ANNEX NÚM . 2:PLANEJAMENT

1.AGENTS
ANNEX NÚM. 3:TOPOGRAFIA
2.ANTECEDENTS, ÀMBIT ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA
ANNEX NÚM. 4:GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
3.PLANEJAMENT
ANNEX NÚM. 5: DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I REPLANTEIG
4.OBJECTE
ANNEX NÚM. 6:MOVIMENT DE TERRES
5.DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
ANNEX NÚM. 7:CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE
6.JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ
ANNEX NÚM. 8: XARXA DE CLAVEGUERAM
7.TOPOGRAFIA
ANNEX NÚM. 9: FERMS I PAVIMENTS
8.GEOTÈCNIA
ANNEX NÚM. 10: CÀLCUL D’ESTRUCTURES
9.MÈTODES DE CÀLCUL
ANNEX NÚM. 11: XARXA DE REG I ABASTAMENT D’AIGUA PEL REG
10.SERVEIS EXISTENTS.SERVEIS AFECTATS.NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL.LACIONS DE SERVEIS
ANNEX NÚM. 12: PLANTACIONS
11.DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS. RESITITUCIÓ DE DRETS REALS I SERVITUDS
ANNEX NÚM. 13: SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL.LACIONS DE SERVEIS
12.AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
ANNEX NÚM. 14: PLA DE CONTROL DE QUALITAT
13.CONTROL DE QUALITAT
ANNEX NÚM. 15: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
14.SEGURETAT I SALUT
ANNEX NÚM. 16: ASPECTES AMBIENTALS
15.ASPECTES AMBIENTALS
ANNEX NÚM. 17: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
16.ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
ANNEX NÚM. 18: ACCESSIBILITAT
17.ACCESSIBILITAT
ANNEX NÚM. 19: DESVIAMENTS DE TRÀNSIT I FASES D’EXECUCIÓ I D’ACCESSIBILITAT DURANT LES OBRES
18.PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ
ANNEX NÚM. 20: PLA D’OBRA
19.TERMINI DE GARANTIA
ANNEX NÚM. 21:JUSTIFICACIÓ DE PREUS
20.JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ANNEX NÚM. 22: PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
21.PARTIDES ALÇADES
ANNEX NÚM. 23: FITXA RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE
22.REVISIÓ DE PREUS
23.PRESSUPOST
24.PRESSUPOST PER A CONEIXMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

DOCUMENT NÚM 2: PLÀNOLS

25.CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

2.1 LLISTAT DE PLÀNOLS

26.DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA. DECLARAICÓ D’HAVER CONSIDERAT TOTES LES INSTRUCCIONS DE COMPLIMENT
OBLIGAT

2.2 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

27.DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA AQUEST PROJECTE
28.EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE
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DOCUMENT NÚM 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
3.1 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)

3.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
3.3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE JARDINERIA I REG

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:

DOCUMENT NÚM 4: PRESSUPOST
1.AMIDAMENTS

Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)

2.QUADRE DE PREUS NÚM 1
3.QUADRE DE PREUS NÚM 2
4.PRESSUPOST GENERAL

28 EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE

Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics
urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)

Autora del projecte: Maira González Trullàs, arquitecta col.legiada amb núm 38158/6
A nivell estatal es d’obligat compliment la Llei 51/2003 de 2 de desembre (BOE núm. 289 de
Col.laboradors:

03-12-2003), d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones
amb discapacitat. Entre altres àmbits, és aplicable a espais públics urbanitzats, infraestructures

Disseny i càlcul d’instal.lacions: Jaume Pastor Costa , enginyer d’Avant Enginyers Consultors
Estat d’amidaments: Juan José Oliva, enginyer d’V.V.V.,SL Proyectos con Ingenio
Càlcul estructures: Míriam Molina Miralpeix, arquitecta d’MVA
Guillem Ventosa Yuste, estudiant d’arquitectura

i edificació.
GENERAL
Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005)
Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los
bomberos

29 NORMATIVA D’APLICACIÓ
Per a la redacció del present projecte s’ha treballat seguint les normatives:

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE

ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

23/10/2007),

En la redacció del present projecte s’ha tingut en compte la següent normativa en relació a la
supressió de barreres arquitectòniques:

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i
25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria

Reial Decret 173,2010, del 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de Edificació,

d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del

aprovat pel Reial Decret 31/4/2006, del 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no

12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10)

discriminació de les persones amb discapacitats.

Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo

(BOE 11/3/2010)

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

Ordre VIV/561/2010, 1 de febrer, pel qual es desenvolupa el Document Tècnic de condicions

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

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics

continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)

urbanitzats.
(BOE 11/3/2010)
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

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

. Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a

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

l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions

Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-), (DOGC núm. 2043 de
28/04/1995)
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)
Llei 9/2003, de mobilitat(DOGC 27/6/2003)

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007)
Decret 89/2010 sobre el Programa de gestió de residus
. Protecció acústica contra la contaminació acústica Llei 16/2002, de 28 de juny
VIALITAT

Llei d'Urbanisme

Se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras Ordre
FOM/3460/2003 , de 28 de noviembre (BOE núm. 297 de 12/12/2003)

Llei 2/2002, de 14 de març (DOGC 21/03/2002)

Se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras Ordre

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

FOM/3459/2003 , de 28 de noviembre (BOE núm. 297 de 12/12/2003)
. Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” Ordre 27/12/1999 (BOE núm. 28 de
2/02/2000)

Llei 10/2004, de 14 de desembre (DOGC 30/12/2004)
Reglament parcial de la Llei 2/2002

. Se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” Orden de 14/05/1990
(BOE 17/09/1990)

Decret 287/2003, de 4 de novembre

. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos.

Taula de vigència de les disposicions afectades per la Llei 2/2001, de 14 de març, d'urbanisme

Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad UNE-EN-124 1995

Decret 166/2002, d'11 de juny, (DOGC 19/06/2002)

. PG-3/88, "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras" (BOE núm.
162 i 175 de

Règim del sòl i valoracions
Llei 6/1998, de 13 d'abril, (BOE de 14/04/1998)

2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament)
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones
de firme”, dela instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)

. Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la
NBE-CPI/91
Decret 241/1994 DOGC 30/09/1994, correccions DOGC 30/01/1995)

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)
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de
2/02/2000)

. Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques CTE RD 173/2010 i O VIV
561/2010

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje
superficial” (BOE 17/09/1990)
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas

Llei 20/1991 (DOGC 4/12/1991)
. Desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat Decret 135/1995 (DOGC núm. 2043 de
28/04/1995)

por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.
Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).
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Posteriors modificacions:

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991)

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
GENÈRIC INSTAL·LACIONS URBANES
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
. Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
Ordre Circular 293/86 T.
subministraments públics que discorren pel subsòl
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Decret 120/1992 (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
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).

Decret 196/1992 del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 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 25/09/1992)
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 Catalunya 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 25/09/1992)
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul
XARXES DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE
· Criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano
Real Decreto 140/2003 (BOE 21/02/2003)
. Texto refundido de la Ley de aguas
Real Decreto Legislativo 1/2001 (BOE 24/07/01)
. Ordenació, gestió i tributació de l'aigua
Llei 6/1999 (DOGC 22/07/99)

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Hidrants d'incendi
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.

. Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la
NBE-CPI/91
Decret 241/1994 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de
30/01/1995)
. Norma Bàsica de l'Edificació "NBE-CPI/96: Condiciones de Protección contra Incendios en los
edificios
Real Decret 2177/1996 (BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 )
. Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios
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Real Decret 1942/1993 (BOE núm. 298 de 14/12/1993)

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic
hidràulic. (BOE 6/6/2003)

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigües residuals urbanes.

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües
de Catalunya

(BOE núm. 312 de 20/12/1995)

(DOGC 21/11/2003)

Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de

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

Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE núm. 228 de 23/09/1986)

(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)

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT
. Sector d'Hidrocarburs
Llei 34/1998 (BOE 7/10/1998)

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99)
. Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”

Decret 2913/1973 (BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84)
Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de

Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”

21/05/1975)

Hidrants d’incendi

. Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos

Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios”
(BOE núm. 298 de 14/12/1993)
XARXES DE SANEJAMENT

Ordre 18/11/1974 (BOE núm. 267 de 8/11/1983)
Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s'aprova el “Reglamento de
redes y acometidas de combustibles gaseosos”.
Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan

. Reglament dels serveis públics de sanejament

a sus Instrucción Técnica Complementaria (ITC)

Decret 130/2003 (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)

. Ordre 9/03/1994 es modifica l'apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1 (BOE núm. 68 de 21/03/1994)

. Normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes

. Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 (BOE 11/06/1998)

Reïal Decret-Llei 11/1995 (BOE núm. 312 de 20/12/1995)

. Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo

. Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de

Real Decret 1085/1992 (BOE núm. 243 de 9/10/92)

Poblaciones
Ordre 15/09/1986 (BOE núm. 228 de 23/09/1986)
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament

. Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petróleo en depósito fijo
Ordre 29/01/1986 (BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d'errors BOE núm. 138 de
10/06/1986)
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Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles

Enllumenat públic

gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
. Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi ambient
(BOE 4/09/2006)
Llei 6/2001 (DOGC 12/06/2001)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización
. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en
depósitos fijos
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus

R.D. 842/2002 (BOE núm. 224 18/09/2002)
. Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978
. Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: Alumbrado exterior

instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Alta Tensió

Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” (BOE

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de

21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin

alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”

al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

(BOE: 19/3/2008). En vigor des del 19.03.2008.

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de

. Sector elèctric

22/2/2007).

Llei 54/1997

NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió

. Es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d'instal·lacions d'energia

NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió

elèctrica
Baixa Tensió
Real Decret 1955/2000 (BOE 27/12/2000) Correcció d'errades (BOE 13/03/2001)
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
. Reglament de subministrament elèctric Decret 329/2001 (DOGC 18/12/2001)
(BOE núm. 224 18/09/2002)
Alta Tensió
En particular:
. Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión Decret 3151/1968 (BOE núm. 311 de
27/12/1968,

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión

correcció d'errors BOE núm. 58 de 8/03/1969

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión

Baixa Tensió

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución

. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias R.D.

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

842/2002
(BOE 18/09/02)

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
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ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa

XARXES DE TELECOMUNICACIONS

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de
22/2/2007)
NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió

·Especificacions Tècniques de les normatives:
- NP-PI-001/1991 CTNE "Redes Telefónicas en urbanizaciones y poligonos industriales"
- NT-f1-003/1986 CTNE "Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos
industriales"

Centres de Transformació
- Acord UNESA- CTNE " Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos"
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas y centros de transformación” (BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció

Especificacions tècniques de les Companyies

d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83)
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación”
(BOE núm. 183 de 01/08/1984)
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE núm.
152 de 26/06/1984)
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de

Barcelona, 22 de desembre de 2016

22/2/2007)
NTP – CT Centres de transformació en edificis
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural
Enllumenat públic
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiència energètica en instal·laciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE núm. 279 de 19/11/2008)
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC
12/06/2001)
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 de 18/09/2002)

L’autora del projecte
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DOCUMENT I. ANNEXES
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ANNEX NÚM .1: ANTECEDENTS, ÀMBIT ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA

-PLÀNOL D’ESTAT ACTUAL
- PLÀNOL DE PROPOSTA INICIAL

ABRIL 2016

-PLÀNOL DE PROPOSTA

JULIOL 2016

-PLÀNOL DE PROPOSTA VALIDADA

NOVEMBRE 2016

( BASE PER A LA REDACCIÓ DEL PRESENT PROJECTE EXECUTIU )

-LLISTAT INCIDÈNCIES AMB
-FOTOGRAFIES SITUACIÓ ACTUAL ZONES D’INTERVENCIÓ
ZONA INFANTIL I

ESCALES ACCÉS NORD

ZONA INFANTIL II

TALÚS NORD

ZONA PICNIC

TALÚS NORD

Carrer Major

llegenda d'usos

8. Centre Sociosanitari Sant Jordi
9. zona de mirador
accessos

Equip redactor: Jordi Bordanove Richart, cap de servei
Guillem Ventosa Yuste, estudiant

N

Estat actual
Planta
escala: A3: 1/1250

data:

Abril 2016

I-1

1

9

6
3

6
5

2

12
4
7

11
8

10

llegenda d'usos

8. Centre Sociosanitari Sant Jordi
9. zona de mirador
10. caseta + recinte de manteniment d'AMB
11. equipament cultural

Equip redactor: Jordi Bordanove Richart, cap de servei
Guillem Ventosa Yuste, estudiant

N

Proposta
Planta
escala: A3: 1/1250

data:

Abril 2016

I-2
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ANNEX NÚM. 2: PLANEJAMENT

L’àmbit objecte de la proposta es troba íntegrament dins els límits definits pel Parc de la
Infanta, al municipi de Cornellà de Llobregat. Aquest parc, de 4,4 Ha de superfície, va ser
inaugurat el 2009. Per tant, aquest és un projecte de millora que no afecta en cap cas el
planejament urbanístic municipal, tal i com s’aprecia en els plànols de planejament i
superposició que s’adjunten a continuació.

PLANEJAMENT / PROPOSTA
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ANNEX NÚM .3: TOPOGRAFIA

Per a la redacció del projecte es compta amb l’aixecament topogràfic de l’àmbit facilitat pels tècnics
del Departament de Promoció i Conservació de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
i per l’aportació de les dades de camp preses a partir de les visites realitzades pel conjunt d’integrants de l’equip redactor.
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ANNEX NÚM. 4: GEOTÈCNIC

Atesa la naturalesa i finalitat de la intervenció proposada, no ha estat necessària la realització
d’un estudi geotècnic per a la realització del present projecte Executiu de les actuacions de
millora en el Parc de la Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat.
No obstant, es recomana la inspecció visual i caracterització del tipus de terreny durant les
obres de moviment de terres de la Zona de Jocs Infantils per a infants petits ( JI-P) i escala
nord.
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ANNEX NÚM. 5: DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I REPLANTEIG

Aquesta informació es troba detallada en els diversos plànols. Les zones que varien la seva
geometria i demanen un treball de replanteig exhaustiu es troben definides en els plànols PD-1,
PD-2 i PD-3, corresponents a nova escala accés nord, zona infantil infants petits ( JI-P) i zona
infantil infants mitjans ( JI-M) respectivament.
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ANNEX NÚM. 6: MOVIMENT DE TERRES

La part del parc en què hi ha un moviment de terres significatiu és la Zona II (Zona infantil per
a infants petits), en la qual, atès el canvi de geometria que sofreix, és necessari desmuntar
part del turó de prat que hi ha al costat. La informació gràfica i els càlculs, així com la
metodologia emprada en aquests, s’inclouen en aquest annex.
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ANNEX NÚM. 7: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENTAGE

Atès que el present projecte inclou treballs de millora en un Parc actualment existent no s’ha
vist necessari incloure tasques de millora derivades d’aquest apartat.
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ANNEX NÚM. 8: XARXA DE CLAVEGUERAM

El funcionament de l’actual xarxa de clavegueram és en general satisfactori. Es proposen
actuacions puntuals derivades dels treballs a executar:
-Es desplaçarà el pou situat a la zona de l’escala nord, atesa l’execució de la nova escala. Es
refaran les connexions amb la xarxa general i l’embornal més proper. Aquesta informació es
troba detalla en el plànol PD-1.
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ANNEX NÚM. 9: FERMS I PAVIMENTS

Els criteris utilitzats en l’elecció dels paviments han estat seguint les indicacions de les pautes
marcades pels tècnics de l’AMB i de l’Ajuntament de Cornellà, contemplant criteris de reposició
i manteniment i adaptats a la normativa vigent en la matèria.
Zona I (Àmbit accés en cruïlla entre C/ Ma Aurèlia Capmany i C/ Ernest Lluch + Zona infantil JIP)
En l’explanada d’accés al parc es compactarà el terreny existent i s’hi disposarà la següent
solució:
- Formigó HF-4MPA amb resistència a flexotracció tintat de color groc acabat raspatllat
amb malla de 15cm de quadrícula i D=5 mm i juntes de retracció amb tall de 4cm i de 6
a 8mm d’amplada. Espessor 10 cm.
- Base de Tot-ú artificial amb estesa i piconatge del 98%PM. Espessor 15 cm.
-Subbase de material seleccionat amb estesa i piconatge del 98%PM
A la nova zona infantil es compactarà el terreny existent i s’hi disposarà la següent solució:
- Sorra de Bellpuig garbellada de 3 a 5mm cantell rodó. Espessor 40 cm.
-Geotèxtil de feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250g/m2 col.locat
sense adherir
-Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25cm com a màxim.
Espessor 20cm
-Subbase de material seleccionat amb estesa i piconatge del 98%PM
En el perímetre s’hi col·locarà vorada de jardí J-1.
El camí central que es prolonga d’asfalt tindrà la següent secció:
-Asfalt negre AC16. Espessor 5cm
-Reg d’adherència amb emulsió catiònica
- Base de Tot-ú artificial amb estesa i piconatge del 98%PM. Espessor 20 cm.
- Subbase de material seleccionat amb estesa i piconatge del 98%PM

La informació gràfica d’aquest apartat es troba als plànols P-7 Proposta Paviments
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ANNEX NÚM. 10: CÀLCUL D’ESTRUCTURES

ÍNDEX DE LA MEMÒRIA TÈCNICA DE L'ESTRUCTURA

1.

DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA.

1.

DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.

La present memòria documenta els càlculs de l’estructura d’una escala exterior situada

2.

ACCIONS PREVISTES AL CÀLCUL.

3.

MATERIALS.

L’escala es resol amb una llosa inclinada de formigó armat de 22cm d’espessor amb

4.

COEFICIENTS DE SEGURETAT.

un armat bàsic previst de 1#1d10c/20 ambdues cares. Veure armats de reforç i

5.

MÈTODE DE CÀLCUL.

6.

CRITERIS DE DIMENSIONAT.

20cm d’espessor.

7.

PROCÉS CONSTRUCTIU.

Ambdós murs resolen el recolzament de la llosa d’escala al mateix temps que la

8.

CONSERVACIÓ DE L'ESTRUCTURA.

al parc de la infanta al terme municipal de Cornellà de Llobregat.

congrenys de vora al plànol d’estructura corresponent.
La llosa inclinada de l’escala recolza ambdós costats llargs als murs de formigó de

contenció dels talussos de terreny que separa l’escala.
El mur de contenció es resol amb un formigó armat, amb un espessor de 20cm i un
armat bàsic de 1#1d10c/15 ambdues cares.
La coronació del mur ressegueix geomètricament la coronació de la llosa d’escala.
El mur recolza sobre una sabata contínua de 50cm d’espessor i 80cm de base, amb
un taló previst de 20cm.
La sabata es va esgraonant en funció de la cota superior del terreny/talús.

La disposició dels elements estructurals, així com les seves mides és la que es detallarà
en els plànols d’estructura.

2.

ACCIONS PREVISTES AL CÀLCUL.

En l'avaluació d'accions per a determinar el comportament estructural de l'edifici que es
presenta, s'ha tingut en compte la Normativa DB-SE-AE "Acciones en la edificación", així
com la Normativa NCSE-02, "Normas de Construcción Sismorresistentes".
En base a elles, s'han avaluat les accions permanents, les accions variables, i les accions
accidentals, així com les degudes ala inestabilitat dels materials (accions reològiques).
Cadascuna d'elles es detallen a continuació.

2.1.

ACCIONS PERMANENTS

Aquestes són les produïdes pel pes dels elements constructius, dels objectes que puguin
actuar
per raó del seu ús i de la neu.
Les primeres, s'han entès dissociades en:
o

Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent.
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o

Càrrega permanent: càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius i
instal·lacions fixes que suporta l'element i les d'envans, d'acord amb
consideracions de l'article 2.1. de la mateixa Norma i tanmateix aquelles que, a
judici del que subscriu, s'estima en cada cas més adient, donat l'ús concret de la
zona sotmesa a càrrega.

Les segones estan compostes per tres tipologies diferents d'acció, que obeeixen sempre
al pes de tots els objectes que puguin gravitar sobre un element: persones, mobles,
instal·lacions amovibles, matèries emmagatzemades, vehicles, etc. Aquestes tres
tipologies són les següents:
o

o

o

Sobrecàrregues superficials: són accions derivades de l'ús, les quals actuen
superficialment sobre els elements resistents. En elles s'inclouen les d'ús
pròpiament dites, segons la taula 3.1. de la Norma DB-SE-AE. També s’han tingut
en compte les càrregues concentrades a tenir en compte simultàniament o
independentment a les distribuïdes, per comprovacions locals de la capacitat
portant.
Sobrecàrregues lineals: són les accions derivades de l'ús que actuïn al llarg d'una
línia. Al respecte, es té en consideració la sobrecàrrega de balcons volats a que fa
referència l'article 3.2. de la Normativa.
Sobrecàrregues aïllades: són les accions derivades de l'ús, que actuen o poden
actuar en un punt de l'estructura. La consideració d'aquestes sobre càrregues
s'adequa a l'article 3.1.1.- del DB-SE-AE.

La determinació final de les intensitats de les accions de cada una de les tipologies
detallades, s'aconsegueix a partir de considerar els articles 4.2, 4.3 i 4.4 del DB-SE-AE,
referents a les verificacions basades en coeficients parcials.
Finalment, les terceres, que tenen en compte l'acció produïda sobre els elements
resistents per acumulació de la neu, s'estimen en ordre a l'aplicació dels articles 3.5 de la
Norma DB-SE-AE, referents als pesos específics de la neu, les sobrecàrregues a
considerar sobre elements horitzontals, sobre el coeficient de forma i degudes a
l'acumulació de la neu i a les alternances de càrregues fruit de l'esmentada acumulació,
respectivament.
En relació a les consideracions i definicions establertes, les accions considerades en el
càlcul de l'estructura de l'edifici que es presenta són les següents:

- Formigó en massa:
- Formigó de escòria (arlita):
o

o

o

23 kN/m3.
16 kN/m3.

Paviments:
- Hidràulic o ceràmic:
- Terratzo:
- Parquet:

0.10 kN/m2.
0.08 kN/m2.
0.04 kN/m2.

Materials de coberta:
- Planxa plegada metàl·lica:
- Teula corba:
- Pissarra:
- Tauler de rajola:

0.015 kN/m2.
0.060 kN/m2.
0.030 kN/m2.
0.100 kN/m2.

Materials de construcció:
- Sorra:15 kN/m3.
- Ciment:
- Pissarra:
- Escòria granulada:

16 kN/m3.
17 kN/m3.
11 kN/m3.

2.1.2. CÀRREGUES LINEALS CONSIDERADES.
Les intensitats considerades de les accions gravitaries lineals es detallen en la següent
relació:
o
o
o
o
o

Tancaments ceràmics sense perforacions, d'alçada fins 3.00 metres.9 kN/ml
Tancaments ceràmics perforats, d'alçada fins 3.00 metres. 6 kN/m
Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 metres. 4 kN/m
Tabicons, d'alçada fins 3.00 m i gruix 10 cm.
3 kN/m
Tabicó de gruix 15 cm., de totxo perforat, d'alçada fins 3.00 metres.7 kN/m

2.1.3. CÀRREGUES SUPERFICIALS CONSIDERADES.
Les intensitats considerades de les accions permanents, gravitaries de pes propi i
càrregues permanents, i les accions variables, es detallen a continuació:

2.1.1. PESOS PROPIS I CÀRREGUES PERMANENTS:
Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als
materials i sistemes constructius emprats, s'han pres com a referència els que figuren a
les taules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 de la Norma referida, dels que destaquen:
o

o

o

Murs de fàbrica de totxo:
- de totxo massís:
- de totxo perforat:
- de totxo buit:
Murs de fàbrica de bloc:
- de bloc buit de morter:16 kN/m3.
- de bloc buit de guix:
Formigó Armat:
- Formigó armat:

18 kN/m3.
15 kN/m3.
12 kN/m3.

2.2.

10 kN/m3.

Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es
considera que aquest actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que
forma un angle de ±10° respecte a l'horitzontal

25 kN/m3.

ACCIONS DEL VENT.
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La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot
desplaçar-se i topar contra un element resistent, segons l’article 3.3 del DB-SE-AE.
L'acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 3.3.2, 3.3.3,
3.3.4 i 3.3.5 de l'anterior Normativa, relatius a la determinació del coeficient d’exposició,
coeficient eòlic, tant en construccions tancades com obertes.
No intervé l’acció del vent pel càlcul del mur.

2.3.

ACCIONS SÍSMIQUES.

T – R / C / TM / A
on
T:
indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat i HP pel
pretesat.
R: resistència característica.
C:lletra inicial del tipus de consistència.
TM:tamany màxim de l’àrid en mm.
A: designació de l’ambient.

En la determinació de les accions sísmiques s'ha considerat la Norma de Construcció
Sismorresistent (NCSE-02).

Les seves característiques més rellevades i, a la vegada, considerades per la realització
dels càlculs que s’adjunten, són les següents:

Tal i com indica l’apartat 1.2.3., “Criterios de Aplicación de la Norma”, NO és d’aplicació
obligada aquesta norma:

3.1.1.RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ.

o

A les construccions de moderada importància.

o

A les edificacions de importància normal o especial quan l’acceleració sísmica
bàsica sigui inferior a 0,04g, essent g l’acceleració de la gravetat.

o

A les construccions de importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre sí en
totes les direccions quan l’acceleració sísmica bàsica ab (article 2.1) sigui inferior
a 0,08g. No obstant, la Norma serà d'aplicació als edificis de més de set plantes si
l’acceleració sísmica de càlcul ac, (article 2.2) es igual o major de 0,08g.

Essent l’acceleració de càlcul:ac = S · p · ab
a on:
ab:
p:

és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma a l’apartat 2.1.
és un coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable de que
s'excedeixi ac en el període de vida pel que es projecta la construcció.

Pren els següents valors:
construccions de importància normal p= 1,0
construccions de importància especial p= 1,3
S coeficient d'amplificació del terreny. Pren el valor
Per p · ab ≤ 0,10 · gS=C/1,25
Per 0,10·g < p · ab < 0,40·g S=C/1,25+3,33·( p · ab/g – 0,1)·( 1-C/1,25)
Per 0,40·g < p · abS=1,0
D’acord amb aquests apartats, per l’edifici de referència tenim:ab = 0,04 · g
amb el que NO és preceptiva la contemplació de les accions sísmiques sobre
l'estructura, d'acord amb l'article 1.2.3. de la NCSE-02.

3.

MATERIALS.

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals de l'edifici que es
detalla són els següents:

3.1.

FORMIGÓ

S'utilitza tant per a la realització d'elements resolts amb formigó en massa com armat. Els
formigons es tipifiquen a efectes de la Normativa EHE-08 amb el següent format:

La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la
Instrucció EHE-08 el seu valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte
segons l’art. 31 i que tenen un mínim de 20N/mm2, pel formigó en massa i de 25N/mm2
pel formigó armat.
És de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d'assolir-se
al 28è dia de la seva posta en obra, de manera que al 7è ja s'hagi obtingut, almenys, el
75% de la resistència que es sol·licita.
Per assegurar una major durabilitat del formigó a la EHE-08 la resistència característica
mínima de projecte es relaciona amb les diferents classes d’ambient mitjançant la
següent taula:

Resistències mínimes compatibles amb els requisits de durabilitat.
Tipus
de
formi
gó
mass
a
Resistènci
a mínima armat
(N/mm2)
prete

Paràmetre
de
dosificació

sat

CLASSE D’EXPOSICIÓ *
I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

IV

Qa

Qb

Qc

H

F

E

20

--

--

--

--

--

--

30

30

35

30

30

30

25

25

30

30

30

35

30

30

30

35

30

30

30

25

25

30

30

35

35

35

30

35

35

30

30

30

* La classe d’exposició es defineix en la taula següent

3.1.2.DOCILITAT
La docilitat dels formigons resta establerta en el Plec de Condicions que s'adjunta. Cal
esmentar, però, que la docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la
necessària per a que, amb els mitjans previstos en la posta en obra i compactació, envolti
les armadures sense solució de continuïtat amb els recobriments exigibles i reompli
completament els encofrats sense que es produeixin coqueres, segons definició al
respecte a l'article 31è, epígraf 5è, de la EHE-08, i que la posada en obra dels formigons
amb docilitat líquida està estrictament prohibida, excepte en aquells casos en els que
s'utilitzin fluïdificants o superplastificants, en les condicions que prescriuen els mencionats
Plecs de Condicions.
Excepte casos concrets que aixó ho requereixin, s’evitarà la consistència plàstica i seca.
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3.1.3.GRANDÀRIA MÀXIMA DE L'ÀRID.
La grandària màxima de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra hauran
de complir els requeriments de l'article 28è, apartat 3è, de la EHE-08, no acceptant-se
valors del mateix superiors als 20 mm.

3.1.4. CONTINGUT DE CIMENT.
El contingut de ciment es detalla a l'apartat 3.7 del Plec de Condicions per la posada en
obra del formigó armat, adjunt a la present, el valors del qual s'adeqüen a l'article 37.3.1
de la EHE-08.
El contingut mínim de ciment i la relació aigua/ciment màxima es relacionen en la EHE-08
amb el tipus d’ambient, o exposició, de les quals es defineixen 13 classes. Aquestes
classes d’exposició són:
Classe
No
agressiva

Normal

Designaci
ó

Tipus de procés corrosiu

I

Cap.

Interior edificis.

IIa

Corrosió d’origen diferent a
clorurs. Humitat alta.
Corrosió d’origen diferent a
clorurs. Humitat mitja.

Cobertes, fonamentacions
soterranis no ventilats.
Construccions exteriors
protegides de la pluja.

Corrosió per clorurs. Aèria.

Edificacions pròximes a la costa.

Corrosió per clorurs. Submergida.

Fonamentacions i pilars
submergits en el mar.

Illc

Corrosió per clorurs. A zones de
marees.

Fonamentacions i pilars en el
recorregut de la marea.

IV

Corrosió per clorurs en medi, no
marines.

Piscines, estacions, tractament
d’aigua.

Qa

Atac químic dèbil.

Instal·lacions industrials.

Atac químic mig.

Instal·lacions industrials,
estructures marines.

Ilb
IIIa
IIIb

Marina

No marina

Qb
Química
Qc
H
Gelades

Descripció

Atac químic fort.

Instal·lacions industrials amb
substàncies d’agressivitat alta.

Atac gel-desgel sense sals foses.

Construccions a zones d’alta
muntanya, estacions hivernals.

Erosió

E

Atac per sals foses.

Taulers de ponts o passarel·les a
zones d’alta muntanya.

Abrasió i cavitació.

Dics, paviments de formigó, pilars
de ponts en cabdals torrentosos.

* La descripció és un resum de l’indicada a la EHE-08 i s’inclou com orientativa.
La màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment indicats a la EHE pels
diferents tipus d’ambient es ressenya a continuació:
Màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment
Paràmetre
de
dosificació

Màxima
relació
a/c

Mínim
contingut de
ciment
3
(Kg/m )

CLASSE DE EXPOSICIÓ
Tipus de
formigó

I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

IV

massa

0,65

--

--

--

--

--

--

armat

0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50

pretesat

0,60 0,60 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50

Qa

Qb

Qc

H

F

E

0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50

massa

200

--

--

--

--

--

--

275

300

325

275

300

275

armat

250

275

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300

pretesat

275

300

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300

3.1.5. ASPECTE EXTERN.
L'aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detallen
explícitament en el Plec de Condicions per la posta en obra del formigó armat, adjunt a la
present.
A grans trets, cal esmentar que no s'accepten formigons fissurats, no homogenis en color
o textura o bruts, tant de fluorescències com taques d'òxid o grassa.

3.1.6.CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES. DIAGRAMA σ-ε DE CÀLCUL.
Per a la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la seva
comprovació ulterior s'ha adoptat el diagrama paràbola rectangle, preconitzat per la
Instrucció EHE-08 en l’article 39º, apartat 5è.
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3.1.8.CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES. RETRACCIÓ.
La retracció és una deformació en el temps d’origen no tensional i es comptabilitza en
aquells casos en els què és presumible una alteració del comportament de determinats
elements, així com pretessats.

Fcd

Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó
a deformacions unitàries de 2.5 10-4.
Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els
criteris d'aplicació en les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les
accions tèrmiques.
ε c0

3.1.9. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES. FLUÈNCIA.
ε cu

figura 1. Diagrama de càlcul del formigó.

D'aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca
parabòlica, d'equació:
σ= fcd [ 1- (1-εc/εc0 )^n], per 0 ≤ εc ≤ εc0
on:
σ:
és la tensió.
fcd:
és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de
l'aplicació del coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l'apartat 4rt de la
present memòria, i
ε
és la deformació, expressada en tant per mil,
així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, d'equació:

σ= fcd, per εc0 ≤ εc ≤ εcu.

3.1.7. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES.
MÒDUL DE DEFORMACIÓ LONGITUDINAL.
Per a la determinació dels estats de corriments de l'estructura, s'han considerat els
mòduls d'elasticitat longitudinal que es detallen:
o Càrregues instantànies o ràpidament variables.
Ec = βE * E cm
(veure article 39.6 de la EHE-08)
o

Mòdul instantani de deformació longitudinal secant:

E j = 8.500
on:

3

f cm , j

E j i f cm, j

pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les tensions de
servei no sobrepassin el valor 0.40 fcm, on fcm és la resistència característica a l’edat de 28
dies.

La fluència del formigó és una deformació en el temps que depèn del estat tensional. El
seu efecte més important en el formigó és augmentar considerablement les fletxes i
redistribució de les tensions, encara que aquest últim efecte és de segon ordre i, per tant,
no es sol considerar a efectes de càlcul excepte en estructures pretessades.
El coeficient de fluència depèn de diversos paràmetres essent els més importants la
humitat relativa i el denominat espessor mig (e). Aquest espessor es defineix com:
e=

2 Ac
u

on

Ac
u

és l’àrea se la secció transversal i
és el perímetre en contacte amb l’atmosfera

La taula següent presenta el valor del coeficient de fluència a 10.000 dies i per fck=30
N/mm2.
Valors del coeficient de fluència
Edat de
posat en
càrrega
to (dies

Humitat relativa (%)
50

70
Espessor mig (mm)
50
600
4,3
3,3

1

50
5,6

600
3,8

7

3,9

2,7

3,0

14

3,4

2,3

28

3,0

60

90
50
3,1

600
2,7

2,3

2,1

1,9

2,6

2,0

1,9

1,7

2,0

2,3

1,7

1,6

1,5

2,6

1,8

2,0

1,5

1,4

1,3

90

2,4

1,6

1,9

1,4

1,3

1,2

365

1,8

1,2

1,4

1,1

1,0

0,9

1.800

1,3

0,9

1,0

0,8

0,7

0,7

L’efecte més important de la fluència i de la retracció en el formigó armat és en quant a la
seva fletxa en el temps. Aquestes fletxes addicionals per les càrregues permanents o de
llarga duració es poden estimar multiplicant la fletxa instantània pel següent factor
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Els diagrames tensió deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents
als acers de duresa natural i els deformats en fred. Per els primers es té en compte un
diagrama biliniar, en el que el seu tram inclinat observa una pendent de E= 2.100.000
Kg/cm2, vàlid per a intervals de tensió compresos entre
-fyd < σ <fyd

Fyd

0.7Fyd

0.01

0.01

y

essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d'aplicar en el límit
elàstic detallat en 3.2.1. el coeficient de minoració de resistència.

0.002

0.01

0.002

y

0.01

0.7Fyd

Fyd

a) diagramadecalculodel

b) diagramadecalculodel

acerodedurezanatural

acerodeformadoenfrio

Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la
mateixa pendent que la dels acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, d'equació:
a on ε
σ
E
f0.2

és la deformació unitària,
és la tensió,
és el mòdul d'elasticitat i
és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total
assoleix una component remanent de valor 0.2%.

Els filferros corrugats així com els B 500 T queden limitats segons la EHE-08 a malles
electrosoldades i elements no estructurals, estreps de subjecció o muntatge.

Figura 2.- Diagrames de càlcul de l'acer

λ=

2
1 + 50 p ′

on p ′ és la quantia geomètrica de l’armadura de compressió AS′ .

3.2.3.CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL I ASSAIGS.

Aquest valor de fletxa addicional correspon a 5 o més anys.

Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de
sotmetre's, resten determinats en els Plecs de Condicions.

No obstant si la situació ho requereix la fluència y la retracció es poden considerar per
càlculs més complexes, així com els indicats en els articles 39 de la EHE-08.

3.1.10.COEFICIENT DE POISSON.

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels
materials utilitzats, com a les accions que sol·licitaran a l'estructura. Ambdós es detallen
a continuació:

S'observa un valor de 0.2.

3.1.11.COEFICIENT DE DILATACIÓ TÈRMICA.

ε=

σ
E

+ 0.823{

4.COEFICIENTS DE SEGURETAT.

σ
f 0.2

- 0.7 } , para σ > 0.7 f 0.2
5

4.1.COEFICIENTS DE MINORACIÓ DE RESISTÈNCIES.
Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements, en
funció de diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els
constitueixen. Per cada cas es té:

Es té en compte un valor igual a 10-5

4.1.1.FORMIGÓ ARMAT.

3.2.ACER CORRUGAT.

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència fa falta distingir entre
els que s'apliquen directament sobre el formigó i els que ho fan sobre l'acer d'armar.
Donat que el nivell de control dels elements d'estructura de formigó armat és normal, el
coeficient a aplicar sobre el formigó és 1.5 (per accions persistents o transitòries) i 1,3
(per accions accidentals). De la mateixa manera, el coeficient a aplicar sobre l’acer és
1.15 i 1,0 respectivament.

S'utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en determinades
ocasions també es requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.),
la qual cosa figura explícitament en els plànols de projecte. Les seves característiques
més rellevades són les què es detallen a continuació:

3.2.2. DIAGRAMA σ-ε DE CÀLCUL.

4.2.COEFICIENTS DE MAJORACIÓ D'ACCIONS I HIPÒTESIS DE CÀLCUL.
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Paral·lelament als anteriors, els de majoració d'accions depenen del material. Amb
aquest criteri s'observen els coeficients que a continuació es detallen:
El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una situació persistent o
transitòria, es determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió:
Σγ G,j * G K,j + γP * P + γ Q,1 * Q k,1 + Σγ Q,i * ψ 0,i * Q k,i

Ψ0*

Ψ1**

Ψ2***

Accessibles (categoria G)

0
s/ús

0
s/ús

0
s/ús

D. ZONES RESIDENCIALS
Categoria A

0,7

0,5

0,3

E. ZONES ADMINISTRATIVES.
Categoria B

0,7

0,5

0,3

F. ZONES DESTINADES AL PÚBLIC.
Categoria C

0,7

0,7

0,6

G. ZONES COMERCIALS.
Categoria D

0,7

0,7

0,6

H. CALÇADES I GARATGES.
(VEHICLES LLEUGERS AMB UN PES INFERIOR A
30 kN) Categoria F

0,7

0,7

0,6

I. SOBRECÀRREGUES DE NEU
J. ALTITUDS> 1000m.
K. ALTITUDS ≤ 1000m.

0,7
0,5

0,5
0,2

0,2
0

L. VENT

0,6

0,5

0

M. TEMPERATURA

0,6

0,5

0

N. ACCIONS VARIABLES DEL TERRENY

0,7

0,7

0,7

ÚS DE L’ELEMENT
A.
B.SOBRECÀRREGUES D’ÚS EN EDIFICIS
C. TERRATS
No accessibles o només per conservació (categoria H)

Es a dir, considerant l’actuació simultània de:
a) totes les accions permanents, amb valor de càlcul (γ G * G K ), inclòs el pretensat
(γP * P );
b) una acció variable qualsevol, amb valor de càlcul (γ Q * Q k ), adoptant-se com a tal
una darrera l’altre successivament en diferents anàlisis.
c) La resta de les accions variables, amb valor de càlcul de combinació (γ Q * ψ 0 * Q
k)
El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una situació extraordinària,
es determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió:
Σγ G,j * G K,j + γP * P + Ad + γ Q,1 * ψ 1,1 * Q k,1 + Σγ Q,i * ψ 2,i * Q k,i
Es a dir, considerant l’actuació simultània de:
d) totes les accions permanents, amb valor de càlcul (γ G * G K ), inclòs el pretensat
(γP * P );
e) una acció accidental qualsevol, amb valor de càlcul (Ad ), adoptant-se com a tal
una darrera l’altre successivament en diferents anàlisis.
f) Una acció variable, amb valor de càlcul freqüent ( γ Q * ψ 1 * Q k ) adoptant-se com
a tal una darrera l’altre successivament en diferents anàlisis.
g) La resta de les accions variables, amb valor de càlcul quasi-permanent (γ Q * ψ 2 *
Q k)
En situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat són iguals a 0 si el seu
efecte es favorable, o a 1 si es desfavorable, en els termes anteriors.
En els casos en que l’acció accidental sigui la sísmica, totes les accions variables
concomitants es tindran en compte amb le seu valor quasi-permanent, segons
l’expressió:
ΣG K,j + P + Ad + Σ ψ 2,i * Q k,i
Coeficients de simultaneïtat Ψ

*
**
la
***

Valor de l’acció quan actua aïlladament o amb alguna altra acció variable.
Valor de l’acció que es sobrepassat en només períodes de curta duració respecte a
vida útil, o valor freqüent.
Valor de l’acció que es sobrepassat durant una gran part de la vida útil o valor quasi
permanent.

Per accions permanents i per accions accidentals

Ψ=1

El coeficient parcial de seguretat (γ ) per les accions aplicable per l’avaluació dels Estats
Límits Últims, s’obté segons el CTE DB SE taula 4.1:

TIPUS DE
VERIFICACIÓ

Resistència

TIPUS D’ACCIÓ
Permanent
Pes propi, pes del terreny
Empenta del terreny
Pressió de l’aigua

Situació persistent o transitòria
desfavorable

favorable

1,35
1,35
1,20

0,80
0,70
0,90
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Variable

Estabilitat

1,50
0
desestabilitzadora estabilitzadora

Permanent
Pes propi, pes del terreny
Empenta del terreny
Pressió de l’aigua
Variable

1,10
1,35
1,05
1,50

0,90
0,80
0,95
0

El coeficient parcial de seguretat (γ ) per les accions aplicable per l’evacuació dels Estats
Límits Últims, per formigó armat, segons la EHE-08 s’obté de la taula 12.1.a:
TIPUS D’ACCIÓ

Situació persistent o transitòria

Situació accidental

favorable

desfavorable

favorable

desfavorable

Permanent

γ G = 1,00

γ G = 1,35

γ G = 1,00

γ G = 1,00

Pretesat

γ P = 1,00

γ P = 1,00

γ P = 1,00

γ P = 1,00

Permanent de valor no constant

γ G* = 1,00

γ G* = 1,50

γ G* = 1,00

γ G* = 1,00

Variable
Accidental

γ Q = 0,00
--

γ Q = 1,50
--

γ Q = 0,00
γ A = 1,00

γ Q = 1,00
γ A = 1,00

El coeficient parcial de seguretat (γ ) aplicable per l’avaluació dels Estats Límits de
Servei, per formigó armat, segons la EHE-08 s’obté de la taula 12.2:

TIPUS D’ACCIÓ
Permanent
Armadura
Pretesat
pretesa
Armadura
postesa
Permanent de valor no
constant
Variable

5.

Efecte favorable

Efecte
desfavorable

γ G = 1,00

γ G = 1,00

γ P = 0,95

γ P = 1,05

γ P = 0,90

γ P = 1,10

γ G* = 1,00

γ G* = 1,00

γ Q = 0,00

γ Q = 1,00

L'especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus
estructurals es detallen a continuació.

5.1.

Per l'anàlisi, tant de l'estabilitat de murs de contenció com de murs pantalla, s'utilitza la
teoria d'empentes actives i passives de Rankine.
Per això es discretitza la pantalla i es sol·licita, per un costat, a les empentes que
correspongui i per altre a la reacció que provoca el seu encastament sobre un terreny
elàstic. En el cas del càlcul de murs de contenció, el suport es resol directament
mitjançant una sabata, i en el cas de les anàlisis de murs pantalla mitjançant el seu
encastament en el terreny, considerant el criteri de Blum.

5.2.

Per a la determinació d'esforços en els diferents elements estructurals s'utilitzen els
postulats bàsics de l'elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i
a través de diferents metodologies, en funció de l'element o elements a analitzar.
Per altra banda, per a la comprovació de seccions de formigó, s'utilitzen les bases del
càlcul en trencament, considerant que el material treballa en règim anelàstic,
contemplant, d'aquesta manera, la fissuració per tracció i l'elasto-plasticitat en
compressió. Per a la comprovació de les seccions d'acer, s'utilitzen generalment les
bases de càlcul elàstic, encara que en ocasions es contemplen puntualment les
consideracions del càlcul elasto-plàstic.

ESTABILITAT DE TALUSSOS.

Per a la determinació de l'estabilitat de talussos s'utilitza el mètode de l'equilibri de
masses de terra discretes, suposant diversos traçats de superfícies de trencament
cilíndriques.

5.3.

ARMAT DE SECCIONS DE FORMIGÓ ARMAT.

L'armat de seccions de formigó es realitza en trencament, considerant el diagrama σ-ε
que es detalla a l'apartat 3è de la present.
Mitjançant aquesta metodologia s'analitzen casos de flexió simple recta i esviada, flexocompressió recta i esviada, compressió composta recta i esviada i tracció composta recta
o esviada, segons de la determinació del pla de deformacions i el plantejament de les
equacions d'equilibri intern.
Per a la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s'utilitzen les
consideracions de la Normativa EHE "Instrucción de hormigón estructural".

6.

MÈTODES DE CÀLCUL.

MURS PANTALLA I MURS DE CONTENCIÓ.

CRITERIS DE DIMENSIONAT.

Els criteris utilitzats per el dimensionat de tots i cada un dels elements que configuren
l'estructura de l'edifici s'han basat en l'observació del compliment de dos requisits bàsics,
a saber, el que es refereix als estats límits, per un costat, i el de satisfer els estats últims
d'utilització, per l'altre.
Respecte a la satisfacció del primer requisit cal assenyalar que en cap cas es
sobrepassen les tensions admissibles dels materials, contemplant, per assentar aquesta
afirmació, els fenòmens d'inestabilitat global i local dels elements.
Respecte a la satisfacció del segon, s'ha incidit sistemàticament en el control de les
deformacions de tots els elements resistents, observant-se els límits que a continuació es
detallen:
Element

Fletxa relativa

Jàssera d'estintolament de murs de càrrega d'obra de fàbrica de totxo.

1/1000

Jàsseres d'estintolament d'estructures de pilars i jàsseres.

1/750

Forjats amb envans fràgils o amb paviments sense juntes.

1/500
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Element

Fletxa relativa

Forjats amb envans convencionals o amb paviments amb juntes.

1/400

Resta de casos.

1/300

7.

PROCÉS CONSTRUCTIU.

El procés constructiu a observar en l'execució del projecte que es presenta correspon al
lògic de l'execució en primer lloc del capítol de Moviment de Terres, posteriorment el de
fonamentació i finalment el de l'estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des del
més inferior al superior. D'aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de
mantenir-se apuntalat fins que aquest hagi assolit la resistència prevista en el projecte, i
que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més desfavorables que les
previstes en el projecte, tal i com fixen els Plecs de Condicions adjunts.

8.

MANTENIMENT DE L'ESTRUCTURA.

8.1.ESTRUCTURES DE FORMIGÓ.
Les parts de l'estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre's també a un
programa de manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per
l'estructura metàl·lica, ja que el major nombre de patologies del formigó armat procedeix
o es manifesta al iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures.
D'aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment:
o

L'element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos
anys d'haver estat construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos
cada 10 anys, amb l'objecte de detectar possibles fissuracions.

o

Si aquestes fissuracions resulten visibles per l'observador, serà convenient
injectar-les o protegir-les amb algun tipus de resina epoxi per a evitar l'oxidació de
les armadures.

o

L'element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest
cas serà preceptiva una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments
després d'haver-se completat el fraguat i realitzar una revisió al cap d'un any i mig
després d'haver estat construït.

o

Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i
segellant-les amb algun tipus de resina epoxi.

o

L'element de formigó resta exposat a un ambient d'agressivitat elevada: serà
precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els seus paraments després
d'haver-se completat l’adormiment, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos
després d'haver estat construït.

o

Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura
epoxi cada 5 anys, llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest
període de temps pugui ésser major.
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ANNEX NÚM. 11: PLANTACIONS

Per zones d’actuació el projecte de jardineria es concreta en:
-ZONA TALÚS NORD

1. ACTUACIONS PRÈVIES
En aquesta zona s’observa que la vegetació arbustiva que hi ha actualment ( prunus) ha patit
Abans de dur a terme cap treball dins l’àmbit d’obra, es realitzarà una visita conjunta amb els
als tècnics que l’Ajuntament designi per al seguiment de les obres o en el seu defecte als
tècnics competents en matèria de Parcs i Jardins del municipi per tal de procedir al marcatge
de totes aquelles unitats que romandran i totes aquelles que es retiraran i/o trasplantaran, així

un fort atac per part dels que tot i no respectant els límits físics en el paviment han passat al
seu través. Atès l’estat actual deteriorat, el projecte contempla com a millora la seva substitució
per una nova espècie, Wetringea fruticosa, generant un nou front en l’alçat del carrer de Maria
Aurèlia Campmany. Completarà aquest talús la hidrosembra de prat en la zona de peu de talús.

com de la delimitació de les zones on es vol minimitzar l’impacte de les obres a nivell de
cobertura vegetal existent del sòl. Un cop identificades les unitats a conservar, es protegiran
seguint les indicacions que figuren en la present memòria constructiva.

-ZONA JOCS INFANTILS JI-P

Abans de dur a terme cap retirada i/o trasplantament de l’arbrat existent es realitzarà una
comunicació als tècnics que l’Ajuntament designi per al seguiment de les obres o en el seu
defecte als tècnics competents en matèria de Parcs i Jardins del municipi per, si es creu
convenient, fer les comunicacions oportunes al veïnat.

Actualment en aquest espai existeixen unitats de Prunus cerasifera pissardii en bon estat. En
variar la geometria de l’actual zona de jocs infantils, el projecte de jardineria incorpora 5 unitats
de la mateixa espècie dins el recinte per tal de garantir una bona ombra en la zona de jocs.

Es garantirà la restitució de qualsevol afectació en elements vegetals i en la xarxa de reg
existent amb comunicació prèvia a l’actuació als tècnics de parcs i jardins del municipi.

-ZONA JOCS INFANTILS JI-M
Actualment en aquest espai existeixen unitats de Platanus hispanica en bon estat. El projecte

2. OBJECTE DEL PROJECTE DE JARDINERIA

La present memòria tècnica té com a objecte definir les característiques de la jardineria del

de jardineria incorpora 5 unitats de la mateixa espècie dins el recinte per tal de garantir una
bona ombra en la zona de jocs.
-ÀREES AFECTADES PER L’EXECUCIÓ DE LA NOVA XARXA DE REG

projecte de les actuacions de millores del Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de
Llobregat.

Durant l’execució de la nova xarxa de reg es preveuen els treballs de reposició de totes
aquelles unitats i superfícies que es vegin afectades pels treballs, que serà en gran mesura les

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

A trets generals, els criteris per a la redacció del present projecte de jardineria són:
1-substitució de l’actual vegetació al llarg del talús Nord del parc
2-plantació d’arbrat per tal de poder donar més ombra en les dues àrees de jocs infantils
3-reposició de tot l’element vegetal que quedi malmès durant les tasques d’enretirada i
execució de la nova instal.lació de reg.

superfícies d’entapissants.

4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
D’acord amb les obres a realitzar del Projecte i amb l’època previsible d’execució de les
plantacions es determina la següent ordenació dels treballs:

4.1 Protecció i transplantament
Es procedirà a la protecció de les unitats definides en projecte mitjançant taulons de fusta
tractada fins a 2 metres sobre proteccions de poliestirè i lligat del conjunt amb filferro,
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preservant igualment el sistema radicular per tal que aquests no pateixin maltractaments que

4.4 Replanteig de les plantacions

afectin el seu bon desenvolupament.

Es marcarà en el terreny la ubicació de la vegetació, segons els Plànols de replanteig de

Es procedirà a la delimitació de les zones on es restringirà el pas per tal de poder garantir al

plantació, mitjançant estaques amb senyalització de colors, segons les espècies que

màxim la no alteració de l’actual cobertura vegetal.

representin per tal de facilitar l’operació de plantació.

En la resta de zones de projecte es procedirà a realitzar una desbrossada total per a poder
procedir al moviment de terres previst en projecte.

4.5 Obertura dels clots de plantació

Durant la l’execució de les obres si es creu convenient es trasplantaran les unitats que la DF i

Es realitzaran amb maquinària o de forma manual segons situació, les dimensions seran

tècnics municipals considerin , amb mitjans mecànics i manuals, es repicaran formant un pa de

1x1x1m per a les unitats d’arbrat i 0.25x0.25x0.25m per als arbusts.

terra protegit amb malla i “yute”, si és necessari. Seran transportades a la nova ubicació dins
d’obra seguint la norma NTJ 08E fins la seva plantació definitiva en la ubicació de projecte.
Abans de fer qualsevol trasplantament o d’actuar sobre zona verda existent caldrà contactar
amb Parcs i Jardins del municipi per a què aquest doni les instruccions pertinents, supervisi els
treballs i finalment doni el vist-i-plau.
Aquests sols acceptaran els transplantaments que s’efectuïn en els períodes especificats en el
Plec de condicions tècnic facultatives d’obra nova de jardineria .
Els períodes de transplantament acceptats són:

4.6 Subministrament de plantes
Es realitzaran amb els mitjans de transport adequat i amb les condicions d’embalatge i
protecció que cada espècie requereixi.
El repicat de la planta de viver es farà amb antelació justa previ al transport i aquest s’efectuarà
en el mateix dia de la plantació per tal de minimitzar l’stress de la planta.
Si és necessari realitzar acopi de plantes, aquest es farà seguint les estipulacions del Plec de
condicions.

*Caducifolis de clima fred: hivern
*Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada primaveral i de
tardor)
*Perenniforlis de fulla estreta ( coníferes i resinoses) : final d’hivern i final d’estiu ( abans de la
brotada primaveral i de tardor)
*Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i començament d’estiu ( preferentment

-Arbrat:
Punus cerasifera pissardii. prunus, de perímetre tronc 18-20cm en pa de terra de diàmetre
mínim 57cm i profunditat mínima 40cm, copat a 2.5m. 5 unitats
Platanus hispànica . plataner, de perímetre tronc 25-30, amb pa de terra de diàmetre mínim
82.5cm i profunditat mínima 57.75cm, copat a 2.5m. 5 unitats

palmeres i similars).
-Arbustives
Westringea fruticosa. westringea, en contenidor de 3L a raó de 4 unitats per m2

4.2 Subsolat del terreny
El terreny on van destinades les plantacions es subsolarà, allà on sigui possible, a una

-Entapissants

profunditat de 0.50m de la cota definitiva. La seva finalitat és trencar les capes impermeables

Sembra de llavors per a gesta tipus Standard C3 segons NTJ07N

i/o la compactació. Es tindrà molt en comte no danyar les instal.lacions existents.
-Hidrosembra:

4.3 Esmenes del sòl

Hidosembra de llavors tipus Prat Natural

La terra apta per a les plantacions serà terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12%

Mescla de llavors en els següents percentatges:

del seu volum de matèria orgànica, amb una textura franca o franca arenosa, exempta de

Lolium perenne

47%

materials amb granolumetries superiors als 14mm i amb un pH entre 6,5 i 7,5. Aquesta terra

Festuca rubra

15%

estarà lliure de patògens, males herbes i contaminants.

Festuca commutata

15%

El gruix de de terres aptes per a les plantacions serà de 30cm en les zones de gespa, 50-60cm

Poa pratensis

20%

en les zones d’arbust i d’1m en els arbres. Per sota d’aquestes terres hi haurà terra franca amb

Trifolium repens

3%

bona capacitat drenant.
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5.

CONTROL DE QUALITAT

4.7 Plantacions
En el moment de realitzar la plantació s’aportarà terra apta per a la plantació que inclourà entre

Es procedirà, com a mínim, analítiques de qualitat de les terres i el marcatge de les plantes.

un 1.57-2.32% sms de matèria orgànica, amb una textura arenosa, exempta de materials amb
granolumetria superior als 8 mm, amb un pH entre 7,5-7,7 i contingut en fertilitzant a l’ordre de
1-2Kg/m3 així com estimulador d’arrelament ( 1Kg/m3). Aquesta terra estarà lliure de patògens,
males herbes i contaminants.
Un cop plantat l’arbre amb la terra ben compactada al seu voltant es formarà l’escossell i es
passarà el primer reg a raó de 200litres/arbre.
Tots els arbres aniran plantats amb dos tutors de pi tractat a l’autoclau de 10 cm mínim de
diàmetre i 1.50 m d’alçada, clavats fora del clot de plantació i amb cinta elàstica que ajudarà a
mantenir la posició vertical de l’arbre evitant així el seu desviament. Aquests elements tindran
una durada mínima d’un any, a excepció de la plantació de l’alineació de sòfores de la franja de
l’aparcament que tindran el sistema de tutoratge permanent.
Un cop realitzades les plantacions es procedirà a l’execució de la instal.lació de reg.
Per a la plantació de les arbustives prèviament el sòl haurà d’estar treballat ( airejat i esmenat)
com a mínim, a 50cm de fondària. Els forats de plantació seran tan grans i profunds com per
acomodar tot el sistema radicular o el pa de terra de la planta, amb espai suficient pel
creixement posterior de les arrels, com a mínim de 30 a 60cm més ample que el sistema
radicular. Un cop excavat, caldrà eliminar manualment les superfícies satinades produïdes per
la maquinària, si el terreny és una mica argilós, i donant forma inclinada a les parets del forat.
Un cop s’hi hagin ubicat les plantes, s’ha d’omplir el clot a la rasa amb terra adobada,
compactant-les amb mitjans manuals i assegurat el contacte amb les arrels i la terra. S’han
d’evitar les bosses d’aire provocades per una mala compactació.
Es tancarà provisionalment amb tanca d’obra de plàstic en cas necessari.

4.8 Sembres
Aquestes operacions s’han de dur a terme preferentment a la fi de l’estiu-tardor o a la fi de
l’hivern-primavera en la nostra zona que correspon a clima mediterrani. Aquest períodes poden
ser ampliats d’acord amb el climograma de la zona. Dintre d’aquests períodes s’han de tenir en
compte les èpoques més adients de sembra per a cada espècie utilitzada en la barreja.
La hidrosembra de llavors abans descrita es farà amb una dosificació de 35 g/m2.
Es tancarà provisionalment amb tanca d’obra de plàstic en cas necessari.
Es realitzaran els regs d’implantació i el manteniment fins a la recepció de les obres.
Aquesta partida s’abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la superfície.

6. TREBALLS DE MANTENIMENT (TM)
A continuació es descriu el manteniment a realitzar durant el primera any, una vegada
finalitzades les obres d’enjardinament:

1. Tractaments fitosanitaris
Es realitzaran els tractaments necessaris segons convingui i d’acord amb allò que determini la
Direcció Facultativa i els tècnics de Parcs i Jardins. En la seva aplicació caldrà seguir els
tractaments aconsellables amb els productes adequats. En l’aplicació d’aquests tractaments
s’utilitzaran mitjans, productes i procediments moderns, eficaços i no tòxics ni molestos per la
les persones. Han d’ésser comunicats prèviament i per escrit al Servei de Parcs i Jardins, la
fórmula, el mètode i la dosificació del producte a emprar en cada cas. Les hores de tractament
hauran de ser tals que no causin perjudici al veïnat, per la qual cosa es realitzaran en horari
nocturn.
Les zones tractades seran senyalitzades sigui quin sigui la categoria del producte a utilitzar,
preferentment s’utilitzaran productes de categoria A.
Tot tractament haurà d’anar acompanyat d’adob foliar i mullant, si aquests són compatibles.
Es controlarà el degoteig per evitar molèsties i inconvenients a persones i elements de la via
pública.
Es distribuirà el producte de forma homogènia i completament sobre tota la superfície de la
planta.

2. Poda
Es realitzarà una poda a l’any. La poda es realitzarà sempre en l’època adequada i els talls
hauran de ser nets. Caldrà considerar i aplicar les tècniques, les recomanacions i les
normatives, a més de les indicacions que puguin determinar els tècnics de Parcs i Jardins i la
Direcció Facultativa de les obres.

3. Control de la xarxa de reg
Caldrà fer revisions periòdiques de la xarxa de reg. En els que s’inspeccionarà el seu correcte
funcionament, controlant les possibles pèrdues en sectors de la xarxa. Es controlarà el calibrat
( boquilles, angles de gir, etc.) d’aspersors i difusors per tal que s’ajustin als recobriments de
terreny previstos. Es reposaran peces i parts malmeses o deteriorades.

4. Reg
En general els regs hauran de garantir una humitat en profunditat suficient per a un òptim
desenvolupament de l’arbre. La periodicitat anirà en funció de les espècies, temps de plantació,
pluviometria, edat, capacitat de retenció d’aigua de les terres. Cal tenir present que el període
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fort de reg és el comprès entre maig i agost, ambdós inclosos i després de les plantacions
d’arbres a l’hivern. La resta de l’any el reg decreix per l’època d’aturada vegetativa i
pluviometries de primavera i tardor. Es faran 100 regs en les zones de gespa anuals i 12 regs
amb mànega anuals de l’arbrat amb un mínim de 50l/arbre.

5. Resembrat i reposició de baixes
Totes aquelles plantes mortes o que perdin o disminueixin considerablement les seves
característiques ornamentals o bé pateixin un greu problema fitosanitari, seran substituïdes
sempre dins de l’època més adient. En totes les reposicions que s’efectuïn, s’utilitzaran
espècies idèntiques en característiques botàniques, edat, mida, conformació, etc. a les que en
el moment de la substitució reuneixi el conjunt del qual han de formar part. En casos
excepcionals, tals com grans exemplars i altres, les característiques seran fixades pels Servei
de Parcs i Jardins i la Direcció Facultativa de les obres.
El resembrat s’efectuarà a les zones que, per sembra defectuosa o per desgast posterior es
produeixin clarianes o clapes amb les mateixes barreges de llavors que la sembra primera.
Prèvia aprovació dels tècnics de Parcs i Jardins competents. Aquests també indicaran les
noves barreges de llavors de menor consum hídric i manteniment que es pugui introduir cas
que hagués de substituir tota la barreja de llavors primigènia, ja fos per causes biòtiques,
abiòtiques o per les sembres que s’indiquin. Es realitzarà prèviament un treball d’aireig i
posterior reencebat.

6. Eixarcolats
Es realitzaran eixarcolats eliminant tota l’herba amb mitjans mecànics al voltant dels arbres a
raó que convingui la Direcció de les Obres i els tècnics de Parcs i Jardins Municipals.

7. Neteja general
Es faran 24 neteges generals de les zones enjardinades, els residus fruit de l’ús públic de la
zona hauran de suprimir-se en l’operació de neteja.
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2.1.1

ANNEX-12. XARXA DE REG
1. ANTECEDENTS
El parc del Canal de la Infanta, situat al terme municipal de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
va ser inaugurat el 2009 i té una superfície de 4,4Ha. Actualment es disposa d’una xarxa de reg
en el parc però disposa d’una sèrie de mancances o defectes que el present projecte vol
millorar:
- Canonades de polietilè amb un PN6. Provocant gran quantitat de problemes en les juntes
i per tant pèrdues d’aigua.
- Variacions de pressió en la xarxa.
Així doncs, en el present projecte es dissenya una instal·lació de reg per solventar els defectes
de la instal·lació existent amb el criteris tècnics aportats per l’Area Metropolitana de Barcelona
(AMB).

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 constarà de tres instal·lacions independents, una per a les boques
de reg, un altre per a les fonts i un altre pels sectors 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 col3locarà 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 (actualment tenim una
canonada de 63mm amb un comptador general de Q=40m3/h). Quan la xarxa primària superi
el 100m de longitud, el diàmetre de la canonada s’augmentarà dues mides o 1” superior.
El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg serà de 50 mm Ø en una longitud de fins a
150m. Si es supera dita longitud, s’augmentarà el diàmetre a 63 mm.
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.
També existirà una xarxa primària per a fonts. Aquesta xarxa serà de 40mm de diàmetre
respectivament i seguirà els mateixos criteris de instal·lació que la xarxa de reg.

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

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:

La instal·lació de reg del parc té dues parts:

Cabal

- 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
és existent.

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”

- 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 és existent.
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.

2.1.3

Canonada

Accessoris

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.
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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.

-Pericó Rectangular Super Jumbo (model VB-SPR):
o Unitats Estàndard, dimensions: 84,1 cm (longitud) X 60,6 cm (ample) X 45,7 cm
(alçada).

Els diferents sistemes de distribució d’aigua, no es podran barrejar dins d’un mateix sector de
reg.
A) Rases:

oSistema de tancament antivandàlic.
Tots els pericons per albergar vàlvules sectorials i registre seran de formigó prefabricat de
diferents mides, sense fons i amb tapes B125.

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
No es disposen.

El sentit d’obertura de la tapa, per seguretat, anirà cap a parterre i calçada.

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

2.1.4

PERICONS I TAPES
- Difusors: de 40 a 50 mm/h

Tots els pericons per albergar les vàlvules de reg seran de polietilè d’alta densitat HDPE amb
llegüetes d’accés pels 4 laterals, tapa amb cantells biselats i forat ceg per cargol. A continuació
es descriuen els diferents tipus:

- Broquet giratori: 12 a 18 mm/h
- Degotadors arbrat ( 1 per m2): de 2 a 8 mm/h

-Pericó Rectangular Estàndard (model VB-STD):
- Degotadors parterre ( 11 per m2): 25 mm/h
o Unitats Estàndard, dimensions: 59,0 cm (longitud) X 49,0 cm (ample) X 30,7 cm
(alçada).
o Extensió Estàndard de 15 cm (només cos) dimensions: 50,8 cm (longitud) x 37,5
cm (ample) x 17,1 cm (alçada).
o Sistema de tancament antivandalic.
-Pericó Rectangular Jumbo (model VB-jMB):
o Unitats Estàndard, dimensions: 70,1 cm (longitud) X 53,3 cm (ample) X 30,7 cm
(alçada).
o Extensió Estàndard de 15 cm (només cos) dimensions: 62,0 cm (longitud) x 45,5
cm (ample) x 17,1 cm (alçada).
o Sistema de tancament antivandalic.

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.
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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

El reg amb aspersors és un sistema destinat al repartiment d’aigua d’acord amb una
pluviometria prefixada, idoni principalment per a superfícies geomètricament bastant regulars,
amb una amplitud considerable i de costat superior a 6 m.
Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador, i el càlcul hidràulic d’un sector
de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat pel comptador.
S’utilitzaran aspersors de turbina amb vàlvula anti drenatge tipus i compatibles, de la marca
Rainbird model 500plus Prs i difusors amb cap rotatori tipus “ROtators”. La seva connexió a la
xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de polietilè (collarets o tes i un petit
tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada: 25mm) amb juntes de tefló en
les rosques.. L’alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm.
La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 100%.
La canonada d’alimentació dels esmentats aspersors serà igual al diàmetre de la rosca
d’entrada en una longitud màxima de 15 metres. Si es supera aquesta longitud, s’augmentarà
el diàmetre de la canonada a la mida superior següent.
El model d’electrovàlvula será la PGA de Rain Bird, de diàmetre segons càlcul. La connexió
d’aquests elements a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de polietilè
tipus collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada de
l’element distribuïdor (25mm o 20mm).

2.2.3

REG PER DIFUSORS

El reg amb difusors és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua d’acord amb una
pluviometria prefixada. És idoni per a superfícies geomètricament regulars, de dimensions
reduïdes, a parterres amb una inclinació <15% per evitar escorrenties, en franges amb amplada
fins a 3 m. i ubicades en mitjanes o laterals de calçada s’utilitzaran toveres (broquets) d’angle
baix de 5º ó 15º.
Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador i el càlcul hidràulic d’un sector
de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat pel comptador.
S’utilitzaran difusors emergents amb vàlvula anti drenatge, tipus i compatibles amb pas de
rosca de toveres (broquets) i carcassa, de la marca Rainbird. L’alçada mínima de la canya
emergent serà de 10 cm.
La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de polietilè
(collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada: 20mm)
amb juntes de tefló en les rosques.
La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 100%.
La canonada d’alimentació del difusor serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en una
longitud màxima de 15 metres. Si aquesta longitud és superada s’augmentarà el diàmetre de la
canonada a la mida superior següent.

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 33cms 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.
Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal·lació posteriorment, la xarxa
secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà PE 40 mm. de diàmetre. 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:
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 2,2 l/h, inserits a cada 30 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
El model d’electrovàlvula será la PGA de Rain Bird, de diàmetre segons càlcul. La connexió
d’aquests elements a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de polietilè
tipus collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca d’entrada de
l’element distribuïdor (25mm o 20mm)

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.

Es parteix d’una instal·lació existent de programació de la marca Samcla en tot el parc. Amb la
nova disposició de sectors de reg s’instal·laran programadors de 1, 2 i 4 sectors. Es diposarà
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 existents
en el parc. 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.

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de la Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

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
2
kg/cm /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.

4. CÀLCULS

06/12/2016

Modelo :
Presión :
Alcance (m)
Tobera MPR
Sector
Caudal (m³/h)
Vanne n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

5004-Plus
3,1 bar

y Rotary Nozzles

7,6
25H
180°
0,45

25Q
90°
0,23

25F
360°
0,87

ASPERSORES
9,1
30H
180°
0,67

30Q
90°
0,32

30F
360°
1,31

10,7
35H
180°
0,87

35Q
90°
0,44
2
1

1

2
5
2
2

1
1
2

2
1
1

2
4
3
4

1

1
1

1
1

1

1

1
1

3
6
4
2
3
3

3
1

2
2

3

4
2
2
3

4
2

5
4

5
7
1

1
4
2
1

1
4
2
1
1
2

2

3

5
3

2
1
1
1
1

1
2
1
1
1

5
4
2
3
4
4
2
2
5
5
5
3
1
5
5
6
4
4
6

1
1
1

1
1
4
4
2
4
7

2
8

3
3
2

1
1
1
2

4
3
7
6
4

1

1

5
3
1

4
4

1
4
3

1
3
1
1

25Q
90°
0,20

6

1
6
8

18F
360°
0,42

2
2
1

2
1
2

6

4
5
5
2

5,2
18H
180°
0,21

18Q
90°
0,10

2
3

2

3

35F
360°
1,72

2
2

2

6,9
25H
180°
0,39

25F
360°
0,78

Cantidad Cantidad Caudal Válvula Válvula
Aspersores Difusores Válvula Eléctrica Manual
(m³/h)
8
7
7
5
8
7
6
10
12
4
11
10
9
8
8
9
9
7
9
8
9
8
9
9
14
9
11
12
9
11
10
13
15
10
9
9
9
9
9
11
12

6
1
1

5
4

2
8

4

7,80
7,79
7,38
4,78
5,94
6,68
4,29
7,66
8,35
2,48
8,38
6,00
7,41
10,36
10,83
10,47
10,44
7,82
5,92
6,09
9,95
9,51
9,59
10,01
10,14
8,72
7,91
10,46
10,44
10,02
9,12
5,26
7,02
9,99
8,67
5,09
8,24
7,37
10,51
10,86
10,25

150PGA
150PGA
150PGA
100PGA
100PGA
100PGA
100PGA
150PGA
150PGA
100PGA
150PGA
100PGA
150PGA
150PGA
150PGA
150PGA
150PGA
150PGA
100PGA
100PGA
150PGA
150PGA
150PGA
150PGA
150PGA
150PGA
150PGA
150PGA
150PGA
150PGA
150PGA
100PGA
150PGA
150PGA
150PGA
100PGA
150PGA
150PGA
150PGA
150PGA
150PGA

2''
2''
2''
1½''
1½''
1½''
1¼''
2''
2''
1''
2''
1½''
2''
2''
2''
2''
2''
2''
1½''
1½''
2''
2''
2''
2''
2''
2''
2''
2''
2''
2''
2''
1½''
2''
2''
2''
1½''
2''
2''
2''
2''
2''

Diámetro
Tubería
alim.
(mm)
Ø63
Ø63
Ø63
Ø50
Ø50
Ø50
Ø40
Ø63
Ø63
Ø32
Ø63
Ø50
Ø63
Ø63
Ø63
Ø63
Ø63
Ø63
Ø50
Ø50
Ø63
Ø63
Ø63
Ø63
Ø63
Ø63
Ø63
Ø63
Ø63
Ø63
Ø63
Ø50
Ø63
Ø63
Ø63
Ø50
Ø63
Ø63
Ø63
Ø63
Ø63

Página 1/1

$ %

9* *
&

!" #
'

(

)

*

+

,

6
0
/
5
8

- .
-.
0 .
//.
6 .
6 .
6 .
6 .
6 .
/6.

-/
/ 5
/
65
-/
-/
-/
-/
-/
66

0./
6.-5
0.
0. /
/.
/.
/.
/.
/.
0.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

344
344
344
344
744
744
744
744
744
344

!0
!0
!0
!0
!/
!/
!/
!/
!/
!0

6
0
/
5
8

6
0
/
5
8
6
6
6
66
60
6/
6
665
68
0

1 '*

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

2.2. Documentació utilitzada

ANNEX NÚM.13: SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS
SUBMINISTRAMENTS I INSTAL.LACIONS DE SERVEIS

2.2.1. Cartes de petició
Durant la redacció del projecte s’han fet les corresponents peticions de serveis a les següents

1.- OBJECTE

companyies, per part dels tècnics de l’AMB:
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

-Endesa
-Ono

del Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta a municipi
de Cornellà de Llobregat

-Telefònica
-Gas Natural

2.- SERVEIS EXISTENTS
-FGC
Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del
Projecte, han estat els següents:

-Aigües de Barcelona ( Sanejament)

• Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats per les

-Aigües de Barcelona ( Potable)

actuacions proposades en el Projecte.
-ATLL
• 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.

-ATM
-CANAL DE LA INFANTA

Amb les dades obtingudes s’han elaborat els plànols del present document, situant els serveis

-Orange

existents, identificant la tipologia i a quina companyia pertanyen (veure plànols).
-Colt
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

-Enagas

necessari, atès que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat.
-Jazztel
2.1. Relació d’instal·lacions de serveis existents
Xarxa

-TMB

Companyies

Serveis existents
-Localret

Elèctrica

Endesa Barcelona

BT
-Vodafone

Comunicacions

Telefonica SA

Telefonia
-Ajuntament

Comunicacions

Vodafone

Telefonia
De tots, a excepció de Jazztel i de Localret, s’ha rebut resposta en el moment de la redacció

Enllumenat Públic

Ajuntament

Enllumenat

del present projecte

Sanejament

Ajuntament

Sanejament

2.2.2. Respostes Rebudes

Xarxa Reg

Ajuntament

Reg

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 validez para el proyecto.
Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Ref: 326592 - 7462337

Anexos:
Planos, numerados 326592 - 7462337 - AT-MT, 326592 - 7462338 - AT-MT, 326592
- 7462339 - AT-MT, 326592 - 7462340 - AT-MT, 326592 - 7462341 - AT-MT, 326592
- 7462342 - AT-MT, 326592 - 7462343 - AT-MT, 326592 - 7462344 - AT-MT, 326592
- 7462345 - AT-MT, 326592 - 7462379 - BT, 326592 - 7462380 - BT, 326592 7462381 - BT, 326592 - 7462382 - BT, 326592 - 7462383 - BT, 326592 - 7462384 BT, 326592 - 7462385 - BT, 326592 - 7462386 - BT, 326592 - 7462387 - BT

Centro: (421603.23 (m), 4579390.66 (m), 31)
Fecha: 02/11/2016

En relación a su solicitud con fecha 27/10/2016, Ref: 326592, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Plano: AFECTACION AT/MT

Señores:

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Escala: 1:500




R

326592

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION AT/MT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462338

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION BT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462337

Centro: (421603.23 (m), 4579516.89 (m), 31)

Escala: 1:500

Centro: (421603.23 (m), 4579390.66 (m), 31)

Escala: 1:500

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION AT/MT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462339

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION BT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462338

Centro: (421603.23 (m), 4579643.11 (m), 31)

Escala: 1:500

Centro: (421603.23 (m), 4579516.89 (m), 31)

Escala: 1:500

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION AT/MT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462341

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION BT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462339

Centro: (421781.73 (m), 4579390.67 (m), 31)

Escala: 1:500

Centro: (421603.23 (m), 4579643.11 (m), 31)

Escala: 1:500

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION AT/MT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462342

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION BT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462341

Centro: (421781.73 (m), 4579516.89 (m), 31)

Escala: 1:500

Centro: (421781.73 (m), 4579390.67 (m), 31)

Escala: 1:500

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION AT/MT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462343

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION BT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462342

Centro: (421781.73 (m), 4579643.12 (m), 31)

Escala: 1:500

Centro: (421781.73 (m), 4579516.89 (m), 31)

Escala: 1:500

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION AT/MT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462340

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION BT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462343

Centro: (421781.74 (m), 4579264.44 (m), 31)

Escala: 1:500

Centro: (421781.73 (m), 4579643.12 (m), 31)

Escala: 1:500

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION AT/MT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462344

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION BT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462340

Centro: (421960.23 (m), 4579264.45 (m), 31)

Escala: 1:500

Centro: (421781.74 (m), 4579264.44 (m), 31)

Escala: 1:500

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION AT/MT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462345

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION BT

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Ref: 326592 - 7462344

Centro: (421960.23 (m), 4579390.67 (m), 31)

Escala: 1:500

Centro: (421960.23 (m), 4579264.45 (m), 31)

Escala: 1:500

desconocida



 D

V

Ref: 326592 - 7462345

Fecha: 02/11/2016

Plano: AFECTACION BT

Los datoss re
reflejados
eflejado en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Date: 2016.11.02 09:39:56 +01:00
Reason: Certificació Pilot WISE ACEFAT
Location: Barcelona

   

Centro: (421960.23 (m), 4579390.67 (m), 31)

Escala: 1:500
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N/Referencia:

326592-7462364

N/Referencia:

326592-7462365

Fecha:

02/11/2016

Fecha:

02/11/2016

Asunto:

Registro de Servicios

Asunto:

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



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


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.



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.



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.



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.
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A

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



Apreciados señores,

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



Apreciados señores,

Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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N/Referencia:

326592-7462366

N/Referencia:

326592-7462367

Fecha:

02/11/2016

Fecha:

02/11/2016

Asunto:

Registro de Servicios

Asunto:

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



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


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.



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.



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.



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.
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A

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



Apreciados señores,

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



Apreciados señores,

Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Fecha:
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02/11/2016

Asunto:

Registro de Servicios

Asunto:

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



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


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.



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.



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.



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.
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A

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



Apreciados señores,

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



Apreciados señores,

Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Asunto:

Registro de Servicios

Asunto:

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



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


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.



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.



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.



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.
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A

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



Apreciados señores,

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



Apreciados señores,

Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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N/Referencia:

326592-7462372

Fecha:

02/11/2016
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Registro de Servicios
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Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

  


 

  

  



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.




#

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.

9

P_(421866.140/4579186.490)
Projecte: 326592
Coordenades: 421866.14,4579186.49

/

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

/

Apreciados señores,





 



Z

T

Y

X

W

W

]

`

^

]

\

[

_



*

)

(

'

&

$

%

$


&

"

%

$

!

#

"



!

F



../123010@12-235/.12-A-03.

Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

#' ;#+

B?  
















z



t

|

q

|

r

n

z



z

s

q



r

{

n

r

n

t

|

z

s

z

}

z

|

r

n



{

p

z

w

n

|

}

n

r

n

}

q

w

q

o



n

s

n



}

n

r

z

t

p

q

s

q

|

}

r

t

}

q

s

n

w

w

q

w

t

w

r

z

{



~



r

v

t

p

q

{

|

t

}

q

s



?

"? 

 







x

r

l

k

m
q

r

n
}

z

a

b

c

j

c




n

|



q


|

z

v


,

r

i

h
}

{
t


+



f

e

d

c

b

a

gc
z

|

}

t



n



n

w

q



q





p


z



n

|

}

z

~

|

z

q



n



n

p

n

w

}

z

r

n

|



 $& 

w

q



n

|

}

~

z

Q

K

P

O

L

L

Z

U

Y

 


p

{

w

W

V

X
r

z

p

T

N

L

I

L

M

G

L

M

H

C

K

J

E

I

L

H

G

I

K

J

E

I

I

H

E

C

G

R

U


n

w

r

v

p

q

t
q

w

q

t

s

q

u




n

q

p

r
|

r

n

n

o
n

w

n


q

|

t
t

s

q



{



n

w

}

z

|

p

{

w
z

z

p

r
|

p

n



n



z



w

v

r
~

r

p

q

u

t

s

q

r

q

p

n

o

n

t
n

r

v

t

p

q

u

t

s

q

r

q

p







~

n

w

}

z

|

p

{

w

r

z

p

y

x

n

w

r

v

t

p

q

u

t

s

q

r

q

p

n

o

p






x

r

q

n

r

q



|



{

}

z



|

}

t



n



n

w

q

|

n

{



q

n

 !"
+,--./012-0/12-0340350 ./32--6



#



 ! "#$

#













n





















A



ê

     


$ !" #!

     

!
      
!

 !" #!



 !"$#!
     

$

 !" #!

$ !"
 
 



#!

"
'

'




&

 !" #!


 !" #!

é

$ !"$#!

 
!    
$ !"









 !" #!







 
  



ö
õ

 !" #!



ô

î

ó

ô







í

î

!
  !
! !   
 !"#!
    

í
ì

ë



ì

ò

ô

  


ò

 

ð


!"




$ !" #!

ð





ñ

 

 !"#!

!!
   

ï



#!

  


 









**+-./,-,=-.) ./1+*-.)>),/*

8&  ?< $

!


<
:<   !

:

78

6)

"#

+. #






@
-2+ 2"2

%4 ,5
'# -






2"


G

FE

="

? .%+2 2+
= .

.- 4

DE

!>

(
/+ 2

0

%1+

"-

#-

2%

2+

$+

1"

,#

#

-%

$+

.+

+

#-

=

!,

(+

-

.

#

".

"(

$

BC

2 #" +

"( =

 $$

= !




ý

þ

$ $

/+ +-.
-. (

,!


#(

!+




<

#(

2" &"
(" !%'

2 "$%

( !
#- "#

2 







þ

þ

û

þ

ÿ

ù

þ

ÿ

ú

÷

ü

ø

û

þ

ú

ù

û

ý

ü

ø

û

û

ú

ù

ø

ý

%-"

"$

,2

(

+.

!-

+ (
,

; :!
!- +#

2+ (

#/ '#

%' &%"
# !%

"! "$

#" !
$%& "#

!" 

9 !0

A

6) /
78 100
.2

#

"# (


# +.

!%+

$"

-"

2 (,
2" !-

5- +#

#.

.%

$"

+ *)
., !

-2 (

(

"(

2 !%
4%. '#

(%(

( $%&
"

3 
,- "!#
" "

"2 

+

,#A
/2

!%'

,"

.%-

!$

$"

>
:>   

#;

Û

Ù

Ø

Ê

×

Ä

¾

½

¿
Ã

À

Ä

 !"
&())*+,-.),+ -.), /0,/1, *+/.))2

Ï

Ì

³

´

µ

¼

µ
Ó

Ó

À

Î

Ö

Ã
Ó

Î

áÌ

È

Ä

»

º
Ï

Í
Õ

Æ

Þ

Ó

¸

·

¶

µ

´

³

¹µ
Ì

Ó

Î

Ï

Æ

Õ

À

Ó

À

É

Ó

Ã

A>  

Ì

à

Ã

Þ

ß

 6&

÷

¬

¦

«

©

©

¯

²

±

°

¯

®



))*,-.+,+?,-(-.0*),-(@(+.)

è

æ

ç

À

Ï

Î
æ

å

Ì

Â

ã

Ð

Î

Ä

À

Þ

À

Â

À

É

Ï

Ì
Ã

Ó

À

É

Ã

Þ

À

Î

Ï

Ì



Ñ

Ì

Ò

Æ

Î

Ã

Î

Ä

À

Æ

Ó

Ì

Ó

Ì

Å

Ã

Ò

Ä

Í

À

Ä

À

Æ

Î

Ì

Å

Ì

Ï

Ì

$ !"#!



Ì



£

¢



¤

Ð

Î

¬

§

«

 


Â

Í

É

©

¨

ª
Ä

Ì

Â

§

¦

¥
À

É

Ä

È

Â

Ã

Æ
Ã

É

Ã

Æ

Å

Ã

Ç
Ó

Ó

À

Ã

Ä
Î

Ä

À

Â

À

Á

À

É

À

Ó

Ý

¡
















































Ã

Î

Æ

Å

Ã

Ó

Í

À

É

Ï

Ì

Î

Â

Í

É
Ì

Ä

Â

Ì
Î

Â

À

Û

À

Ü

Ì

Ó

É

È

Ä
Ð

Ä

Æ

Â

Ç

Æ

Å

Ã

Ä

Ã

Â

À

Á

À

Ã
Ä

È

Æ

Â

Ã

Ç

Æ

Å

Ã

Ä

Ã

À
Î

Ä

À

Þ

Í

Â

Ì

É

Î

Ï



À

Ñ

Ò

Ñ

Ð

À

É

Ï

Ì

Î

Â

Í

É

Ä

Ì

Â

Ë

Ê

À

É

Ä

È

Æ

Â

Ã

Ç

Æ

Å

Ã

Ä

Ã

Â

À

À

ÑÂ

Â
À

Ä

À

Ï

Ã

É

Ã

Á

À

Å

À

Ó

Ï

À

Ä

Ì

Æ

Â

Ã

Å

Ã

Î

Ï

Æ

Ï

Ã

Å

À

É

É

Ã

É

Æ

â

Ú

Ù

Ø

Ê

×

Ä

Ã

À

Ä

Ã

Ó

Ó

À

Î

Ö

Í

Ï

Ì

Ó

Î

Ï

Æ

Õ

À

À

É

Ã

Î

À

Í

Ô

Ó

Ó
É

Ä

Ì

Í

Ó

Ð

Ü

Ä

È

Æ

Â

Ã

Í

Î

Æ

Ï

Ã

Å

â

Ã

Á

 !"
&'(()*+,-(+*,-(+./+.0+ )*.-((1

#$%" 


ä

  
  
  

ª

  

  

Ä







,,-/01./.=/0+$013-,/0+>+.1,
!9!)
?< 
# 
<  # 

<

µ

ï







!"# ! <!""#%!"= #

ñá

üá

àý

)1201  >; 
6;

; 
 

ù

ö÷

õè

áâ

êí âÞ

ÿ
ìñê ñáñ
ÜÝ

ÑÛ

ÒÓ

ÙÚÓ

×ÓØ

ÕÖ

ÓÔ

ÑÒ



äó ëô
æâ ìÞ

  

Þþ íäì
êñ ñê
ü í

Ê

ÉÄ
ÐÍÇ

ÎÏ

ÌÍÈ

ËÇ



íì Þó

½

Â

¼

Á

&#

ç
îê ñÞ

Ê

ÉÅ
 

Þñ âì
á ê

áç üÞ

Þü à
Þ

îê êí
íì çÞ

àì

çë

ÇÈ

À

½

¿

½

º

½

¾

¸

½

¾

¹

¶

¼

·»

º

½

¹

¸

º

$#% &#

êâ

ÅÆ

ÃÄ

 !"#
 !" !"  #$ #%  #"&

ûà

çÞ

á äæâ

áç áà

ìÞ âá
ññ ãäå

ñÞ Þß
çÞ Þà
â á

äìá

áã

ëñ

çÞ

¼

·»

[

W
YX



äðê

áì

âì

ñäÞ

ñê

ãê

êí

àì

ê ç
ë

º

º

¹

·¸

¶

_^
]X

ZY
Z[
XY

Q

P
QO
RN
OS

M
OL

$#%&#

ðá

ëâ

úÞ ùà
àì êâ

ñê çÞ

âî æâ

äæ åäá
Þâ àä

áà áã

âá Þà
ãäå áâ

àá Þß

ø àï

õè î
ö÷ ðïï

áâ ç
Þ

âÞ êí

Þñ çë
ñá àì

ôì êâ

íë éà

íì ç
ñê Þè

ñÞ àä
óä æâ

çÞ ãäå
á

ò Þ
Þëì áàâ
á á

áñ Þß

w

`
\Z
ba

\
]X

T
PM
VU



âÞ

ìäÞ

ãê

íê

ìê

Þâ

ëü

êà

Þç

íì

âÞ

íÞ

çá

ßá

ãÞ

Þ

íñ

âÞ

àäê

ãá

ìá

âí

íä

ãá

çÞ

áç

çäç

ëâ

ê

îñ

âú

àäæ

ëá

íäì

 

ãá

¦

£¤



 

¢



~



vq

}zt

{|

yzu



 

¬ 
 



xt

((


)

 ¡








~



"
"

$#%


´



©



« 
 
© 

 

 

 

ª




 

j

o

i

n



³

²±

°±

®¯

w

vr

tu

m

j

$#%&#

 

 ©
 

© 


 

 





rs

pq





 ! 

¨

l

j

g

#
  

 


j

k

e

j

k
$#%

 

 
 

 
 
 

f

c

i

dh

g

j

f

e

g

i

dh

g

g

f

de

c

$#%&#

















 


 

§ ¦

 !"
)*++,-./0+.-$/0+. 12.13. ,-10++4























 
 

 
 

 

 
 

  



 

¥ 

¢ 
£¤ 

 


 
 



©



















 
 

¡ 

 

 
 

 


 


 
 
 

 
  





























'"
!







!






   !"# 




#
    
#
$#%&#
$#% &#
 
  
$#% &#

§





K





J


  



H

H





I

H





 
   

$#%&#
 

    
$#%&#
   





 
 



$#% &#





  





&#



$#%&#

LL
NM

 

!" # $"




!" #

 

gf
f

 

`a
bc




!" # $"   

de

   


 
 "
  !"#$"
 



  

!" $"
#
!" #

  
!"#$"

$"

 



$"

 

!" # $"

!"#$"
!" # $"
  



!"#$"
!" #

$"




%



#



!" #  $"
"
%&%
 
"
"
!" # $"

 
!"#$"



!" # $"

!"#$"



 




 
!"#$"





!"#$"



'

&





"
!" #$"
"
 
 
""

!" #$"

!"#$"

|

{

vy



~z

}y















 



o

t

n
yz

wx

uv

{w|

rs

qo

o

l

o

p

j

o

p

k

h

im

l

o

k

j

l

n

im

l

l

k

ij

h

n

))*,-.+,+=,-(!-.0*),-(>(+.)

 8% ?< "

<
:< "

«

¨©

§

£ 
 

¥ ¦
± £
 £

£® 

£

° £

·¶¸

®
µ¶

¯
¡

¢





£

£















®









³´

 


 £
 ¥

£ 
 

 
® ®
 





 









 



 



 
!"#$"

 
££ 

£ 
 
 





£







 

¬ «
 

£ 

 

 


 

 
 

 


ª ¡

¨© ¡¢
¡





 
 

££ 

§ 





²
£



¦ 
 



 

£ 
¥ 

£ 











 






£ 

¤ 
 
 



²
£

¬








^_


"



P

?MN

9L

34

(2
HA 89
D 58

>
(>  

!"#$"

 

!"#$"

 !""#
%'(()*+,-(+*!,-(+./+.0+ )*.-((1

)*

01*
;J= BK
9AV C5H
C H

,-.

*+
@>   "



¢

!

'$

%&

#$

*/

"

()

H8
\[]

S8

5U DC
AH HA
S D

AF

C;G

C8

;59

Z[

7T

>
EA H5
&

XY

5H 9C
8 A

8> S5

//13,.)3)*3,2!,.51/3,2?2)./



 
"
!"#$"

  

5S 7
5

EA ACD
CD >5

)*



 
!"#$"

01,

DC 5J;







/$

-.
+,

)



B7

9>

7A




5R

8 =;9
>

8> 87

C5 :8
HH ;<

H5 56
>5 57
9 89

;C8

8:

BH
AH

AH

8:

9G

5B

!














































 
>5

AD

7C

CA 9>
B

57 7A

!" # $"

;59

AC

EH >
AQ P5

59 ;=9

87 8:

;=9 <;8
7

A:

AD

78 56
5

98 7
:;< 89

9C

S5

7B

>A

C5

5D

O 7F

?MN FG
F

59

8D

89 CA
58 D>

HH B7

9L 5
E

68>

:5

5W
DH

95

AD ?@

CH >5

H5 7;
J;D =9

>5 :;<
8

BK 7A
C5 9>

7;A

:8

C8

9D

D;

:8

>5

8>

8H 56

IB 57
5C 89
8 8

>;>

A

B9W
EH

9Q

7;=

B8

!"#$"
!"#$"

(


D;C

 



 !""
-22/1)3,2 )1!3,2).4).5)/1.,226

:8

!"#$"




 
!"#$"



»¹

»¹

"#  %#





"#  %#


 !
# 


"# $%#

  

    
"# $%#

"# $%#


   

 !"#!




 !"#!
  

'



'






&

&
"# $%#




 

   

"# $%#
   

$





"# $%#







 

 !"#!

"# $%#

  
"# $%#

!

#



"# $%#

 !"#!

!
 !"#!
!
!
 !"#!


   



'

"# $%#
#
# 
#

"# $%#
"# $%#

 



"# $%#


$

"# $%#





%



 !"#!

"# $%#








 !"#!



 !"#!
 


 !"#!


_

Z

(()+,-*+*=+,' ,-/)(+,'>'*-(

<
9< !

i

g

f

X

e

R

Q

R

N

]

Z

a

a

N

\

d

Q

a

\

oZ

R

V

c

7

4

9

:

M

L

K

A

C

B

C

J

=

I
[

]

H
a

 

T

8

 7% ?< !

l

?

>

=

<

;

@

GC

F

D

C

B

A

E

v

t

u

t

s

r

 

q


`

T

\

Q

\

R

N

T

a

Z

a


Z

S

Q

`

R

[

N

R

N

T

\

Z

S

Z

]

Z

\

R

N

l

[

P

W

N

\

]

N

R

N

]

Q

W

Q

O

p

N

S

N

a

]

N

R

Z

T

P

Q

S

Q

\

]

R

T

]

Q

S

N

W

W

Q

W

T

p

W

R

Z

[

a

^

R

V

T

P

Q

[

\

T

]

Q

S

Date: 2016.11.02 09:39:58 +01:00
Reason: Certificació Pilot WISE ACEFAT
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Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

ws}|{zwtyx wv utsr









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

=8=4=< ;4:09876543 2 010

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.

*&#;##6(8 )&#%6;%&# ,
*&"9&%$%&#""%)%"#,
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Barcelona, a 02/11/2016
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326592-7462363
Estimados Señores,
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08025 Barcelona
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GAS NATURAL

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) 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.

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

o

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución SDG, SA (en adelante GAS NATURAL):
·

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:

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 GAS NATURAL.




luz…etc.)
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·

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
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ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesa-
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rios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.
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NATURAL.

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canali-

·

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












a





, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de

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 desli-


"

f













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

·

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al pro
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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
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acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización

·

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

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

incluido en los planos anexados.
·

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

ado en los planos. En consee-

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

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de

·

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

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en

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

la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documentación es uinicio@gasnatural.com

prescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL.
·

:

GAS GALICIA Sociedad para el Desarrollo del Gas, S.A. Dom. Social: Rúa Lisboa. Edif. Area Cenral. Local 31-HIJ. 15707 Santiago de Compostela. R.M. de A Coruña T. 1157, F. 45, H. C-6171, C.I.F. A-15-383284.

§

: corresponden a lo registrado en nuestros
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·

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.

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-

·

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS NA-

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

TURAL.
·

desembocaría en una perforación de la tubería.

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polie-

·

tileno 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-

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se

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 azules.

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
advierta en el mismo.

·

En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar
la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en

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

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

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

Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la

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

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

bidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.
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Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguri-
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de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente
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dad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada

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

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

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

Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las
acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

·

q

puntualización:

bería de gas no supere los 30 mm por segundo.

teriales de obra.

·

p

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tu-

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

·

GAS NATU-

RAL, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente

que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

·

n

·

m

·

l

k

j

&

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a

·

Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

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

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

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

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa

de suministro de gas.

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

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

de explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instalaciones 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-

adjunta tabla resumen:

ción de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia.

·

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
I
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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-
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das preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
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o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
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(1)

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

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.

3 de 9

4 de 9



Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS




















































































NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:
900.750.750 (24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO.

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 desvío 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 solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:
OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.
sdesplazamien@gasnatural.com



O bien a la dirección de correo electrónico:

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos 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 gas natural.

Gas Natural Distribución SDG, S.A.
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QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
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Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a
través de la Plataforma web)

N 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 GAS NATURAL, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un códi-

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................
Tel: ...............................................................
Fax: ..............................................................

go diferente 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

-

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: ....................................................................................

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

-

Observaciones: ..............................................................................................................................

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

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno 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-

les.

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución SDG, 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).

o

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) 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.

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

o

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:

Empresa Constructora
P.P.

§

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.

§

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)

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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mación 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.
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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:



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.



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.



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



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.



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.

B

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.

Barcelona Norte
Barcelona Sur
Llobregat Norte
Llobregat Sur

93.342.37.18
93.342.30.49
93.342.35.16
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:
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Barcelona Norte
Barcelona Sur
Llobregat Norte
Llobregat Sur

$

#

ir 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.

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.

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:

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.

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:

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”.

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

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

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.

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.

- 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.

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.
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Barcelona – Ciutat Vella

Besós
Barcelona Sur
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
Esplugues de Llobregat
Gavà
L'Hospitalet de Llobregat
Montcada i Reixac
Montgat
Pallejà

Llobregat Sur
Llobregat Norte
Llobregat Sur
Llobregat Norte
Besós
Besós
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
Santa Coloma de Gramenet

Llobregat Sur
Besós

Torrelles de Llobregat

Llobregat Sur

Viladecans

Llobregat Sud

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en fecha 01/08/2013, en el Tomo 43889, Folio 142, Hoja B 441030
NIF A66098435. Domicilio fiscal: General Batet 1-7 (08028, Barcelona)

Arenero con aliviadero

Estación de bombeo

Estación de bombeo con aliviadero

Arqueta de impulsión

Vórtice

Vórtice con aliviadero

Emisario submarino

Estación de bombeo de emisario

Pozo de registro con aliviadero

Inicio de colector

Conexión

Conexión con aliviadero

Cámara

Cámara de conexión

Cámara con aliviadero

Aliviadero

Estación de bombeo de fangos

Arenero
Pozo de registro con conexión

Carrete de desmontage

Cámara de limpieza
Pozo de registro

Arqueta de giro de fangos

Cámara sifón con aliviadero
Red de Saneamiento

Arqueta de fangos

Cámara seca de sifón
Balsa de riego

Tubería de fangos

Cámara sifón
Estación depuradora

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A

LEYENDA

Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales se
produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización a Aigües de Barcelona,
Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A, calle General Batet 1-7
(08028, Barcelona).

Arqueta seccionadora

Arqueta de derivación

Arqueta con caudalímetro

Arqueta de ventosa

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto de las
obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

Arqueta de desagüe

Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de
saneamiento gestionadas por Aigües de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en
los planos tienen carácter informativo y 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.

Arqueta

Pozo de colector de pluviales

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

Red de agua regenerada

Señores,

S  S   S

 C

• 2.1.1CanalizacióndeReddeONO
• 2.1.2CanalizacióndeReddeVodafone

 2.Serviciosexistentes

1.Ámbitodeactuación

ÍNDICE

Fecha: 07-11-2016

Localidad: Cornellà de Llobregat

Proyecto: ELE_2016-054 Projecte de Millores al Parc de la Infanta al T.M.
de Cornellà de Llobregat

S  

1. Ámbito de actuación

1. Ámbito de actuación

• Plano/detalle deemplazamiento:

Aefectesd’obtenirinformacióreferentatoteslesinstalͼlacionsdeserveisexistentsalazonaafectadapel
projecte,adjuntemplauferͲvosarribarunplànoldel’àmbitd’actuació,afiefectedequèensremetinla
informacióreferentalessevesinstalͼlacions.

DesdelaDirecciódeServeisdel’EspaiPúblicdel’AMBs’estàtreballantenlaredacciódel“Projectede
MilloresalParcdelaInfantaalT.M.deCornellàdeLlobregat”

Proyecto:
ELE_2016Ͳ054ProjectedeMilloresalParcdelaInfantaalT.M.deCornellàdeLlobregat

·
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32.1,0/.-,+*
2.1.1Ͳ CanalizacióndeReddeVodafone

2. Servicios existentes

2.1.1Ͳ CanalizacióndeReddeONO

2. Servicios existentes

informe se han obtenido de los sistemas de inventariado de Vodafone – ONO en la fecha de la solicitud.

En caso de necesidad de desvíos de red, con anterioridad al comienzo de las obras será necesaria una auditoria en campo con el fin de comprobar,
posibles variaciones de red .
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Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

3.-SERVEIS AFECTATS

•

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).

No es preveu l’afectació de cap servei; tot i això, en el decurs dels treballs hi ha la possibilitat
d’afectar les instal·lacions següents:

•

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).

No s’ha de sol.licitar cap nou subministrament ni ampliació.

•

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).

5.-PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES

•

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

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

•

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)

-

Línies soterrades de baixa o mitja tensió de l’empresa Fecsa-Endesa.

-

Canonades de la xarxa de reg

-

Línies de telèfons soterrades de l’empresa Telefònica SA. i Vodafone

-

Xarxa de clavegueram.

-

Enllumenat públic

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

4.-NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

•

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.

•

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.

•

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.

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.

•

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:
5.1Electricitat BT i MT
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’electricitat
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•

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).

5.2Aigua
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.
5.3Gas
Reglamentació en referència a les instal·lacions de gas:
•

Especificacions Generals Tècniques de Gas Natural.

•

Especificacions Generals Tècniques de Enagas.

5.4Telefonia
Reglamentació en referència a les instal·lacions de telefonia:
Especificacions Generals Tècniques
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ANNEX NÚM. 14: PLA DE CONTROL DE QUALITAT
INTRODUCCIÓ

El present Pla de Control de Qualitat, i la seva valoració económica, es realitza per adequar i
establir el marc genèric de l’actuació referent al control de qualitat i les característiques del
mateix, a realizar en compliment del Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya.

el seu cas, en l’Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a
emetre certificacions del seu contingut a qui acrediti un interès legítim.

Seran a càrrec del contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres,
fins a un 1.0% del pressupost d’execució material del Projecte.

PROCESSOS CONSTRUCTIUS A CONTROLAR EN EL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

De la mateixa manera garantirà el compliment de: LOE 38/1999 ( Ley de Ordenación de la
Edificación) i el Real Decreto 314/2006 ( CTE Código Técnico de la Edificación).
Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció
d'Obra (DF) tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que
consideri més convenient i que quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres.
OBJECTIUS
L’objectiu en aquest Pla de Control de Qualitat és establir les exigències bàsiques de qualitat
del projected’urbanització determinant els procediments per acreditar el cumpliment dels
requisits bàsics amb suficient garanties tècniques durant l’execució en l’obra dels diferents
processos constructius. Per aconseguir aquest objectius el contractista haurà de presentar a la
D.F.el Pla d’obra associat a la previsió dels assaigs, fent-se un seguiment tant dels resultats
dels assaigs realitzats com de la documentació de garantia i qualitat de tots els materials
col.locats a l’obra.
OBLIGACIONS DELS AGENTS DE LA EDIFICACIÓ
Segons la LOE 38/1999 ( Ley de Ordenación de la Edificion), serà l’obligació del projectista
redactar el projecte i fixar els nivells de qualitat exigits en el projecte.
El director de obra elaborarà i subscriurà la documentació d’obra executada per a entregar-la
al promotor, en col·laboració amb el director d’execució d’obra i la resta d’agents (
contructor, subministradors i laboratoris de control).
El director d’execució d’obra te l’obligació de verificar la recepció en obra dels productes de
construcció, ordenant la realització d’assajos i proves necessàries per garantir les exigències
fixades pel projectista. També dirigirà l’execució material de l’obra comprovant els replantejos,
els materials , la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions,
d’acord amb el projecte i amb les instruccions del director d’obra.
Els subministradors tenen l’obligació de realitzar les entregues dels productes d’acord amb
les
especificacions de les comandes realitzades pel constructor, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com el compliment de les exigències que, en el seu cas, estableixi la
normativa aplicable. També hauran de facilitar les instruccions d’ús i manteniment dels
productes subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a ser inclosos en
la documentació d’obra executada.
El constructor facilitarà al director d’obra les dades necessàries per a redactar la
documentació d’obra executada i executarà l’obra subjecta al projecte, a la legislació aplicable i
a les instruccions del director d’obra i del director d’execució de l’obra, amb el fi
d’aconseguir la qualitat exigida.
Una vegada finalitzi l’obra, la documentació del seguiment del control de qualitat serà
dipositada pel director de l’execució de l’obra en el Col·legi Professional corresponent o, en

Moviment de terres
Reblerts, subbases, bases i paviments
Instal.lació elèctrica i d’enllumenat
Instal.lacions de sanejament i drenatge
Instal.lacions de reg
Jardineria
Jocs Infantils
De cadascuna de les unitats d’obra a controlar la qualitat, distingirem els següents nivells de
control:
Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Control de l’execució de l’obra.
Control de l’obra acabada.
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES
En el control de recepció en obra de productes, equips i sistemes, de forma genèrica per a tots
els processos constructius, el tècnic disposa de les següents eines per a garantir la qualitat:
Control de documentació dels subministraments:
Documents d’origen
Full de subministrament
Etiqueta
Certificat de garantia del fabricant (signat per persona física)
Documents de conformitat
Autoritzacions administratives
Marcatge CE
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica:
Distintius de qualitat
Reconeixement oficial de distintiu
Avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst
Control mitjançant assaigs:
Per verificar el compliment de les exigències bèsiques del CTE, segons la reglamentació
vigent, el projecte o la direcció facultativa
Destacarem en el control de documentació dels subministraments el marcatge CE: és un
distintiu que permet que el producte pugui importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se en
qualsevol estat de la Unió Europea.
No és una marca de qualitat ni la substitueix. Les marques de qualitat coexisteixen amb el
marcatge CE.
Certifica que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques
relacionades amb els requisits essencials i contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) o
en les Guies DITE i que ha complert amb el sistema d’avaluació de la conformitat establert
mitjançant una Decisió de la Comissió Europea per a cada família de productes.
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És d’aplicació a tots aquells productes de construcció que tinguin incidència sobre els requisits
essencials dels edificis amb caràcter permanent a l’obra.
La direcció d’execució de l’obra ha de verificar si els productes que entren a l’obra han de
disposar de marca CE, (en un futur obligatori per a tots els materials) si la tenen i si s’ha aportat
la documentació corresponent segons la directiva i que depèn de cada producte i del seu ús.
El marcatge CE es composa del símbol CE que ha de constar en:
- El propi producte
- Una etiqueta adherida al producte
- En l’envàs del producte
- En la documentació comercial que l’acompanya
També hi han de constar una sèrie d’inscripcions complementàries determinades per la EN o
DITE corresponent:
- Nº d’identificació de l’organisme notificat ( quan s’escaigui ).
- Nom comercial o la marca distintiva del fabricant.
- L’adreça del fabricant.
- Les dues últimes xifres de l’any en que s’ha estampat el marcatge en el producte
- El Nº de EN , en cad d’estar afectats per més d’una, el Nº de totes)
- La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.
- Informació addicional per identificar les característiques del producte segons les seves
especificacions tècniques.
A més del marcatge CE, en el moment de la recepció del producte, aquest ha d’anar
acompanyat d’una documentació addicional presentada i pot consistir en un o diversos dels
següents documents:
- Declaració CE de conformitat, expedit pel fabricant, necessari per tots els productes.
- Informe de l’assaig inicial de tipus, expedit per un laboratori notificat
- Certificat de control de producció a fàbrica, expedit per un organisme d’inspecció notificat.
- Certificat CE de conformitat, expedit per un organisme de certificació notificat.
CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
En el control d’execució de l’obra, de forma genèrica per a tots els processos constructius, el
tècnic disposa de les següents eines per a garantir la qualitat:
Replanteig
Materials
Execució i disposició dels elements constructius
Verificacions i control per comprovar la conformitat amb el projecte, legislació aplicable, les
normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa.
Control que el director de l’execució de l’obra ha tingut en compte:
- Certificats de gestió de qualitat que ostenten els agents que intervenen.
- Verificacions d’entitats de control de qualitat a l’edificació.
Compatibilitat dels diferents productes, elements i sistemes constructius.
Mètodes i procediments de control d’execució contemplats en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors
CONTROL D’OBRA ACABADA
En el control d’obra acabada, de forma genèrica per a tots els processos constructius, el tècnic
disposa de les següents eines per a garantir la qualitat:
Comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenances, previstes per la
direcció facultativa i exigides per la legislació aplicable
Comprovacions de caràcter voluntari
ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CRITERIS DE CONTROL
S’adjunten a continuació les fitxes dels processos constructius objectes de control. El Plec de
Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de
Condicions Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als

procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas
de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents
prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat PCTP.
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una
organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual
apareix el concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de
control. Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en
un cert tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta
relació materialment és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de
control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les
condicions d’acceptació o rebuig.
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control:
• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del
material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de
l’element simple).
• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el
procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de
l’element d’obra (correspon al control de les partides d’obra).
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:
1. Operacions de Control a realitzar
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el
cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.
2. Criteris de presa de mostra
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.
3. Especificacions
Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a
cada AC -TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir
unívocament les especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per
exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de
factors condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies.
No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles
més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin
satisfactoris segons les especificacions exigides.
En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control
que s’han particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin
aparèixer al llarg de l’obra, són vàlids estrictament els criteris generals.
PROCESSOS CONSTRUCTIUS A CONTROLAR
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
A. EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ DE TERRAPLENS
QUALITAT DE TERRES PER LA FORMACIÓ DE TERRAPLENS
TIPUS D’ASSAIGS
PROCTOR MODIFICAT:
1 assaig per cada 1.500 m3 de terraplè o canvi de material
GRANULOMETRIC:
1 assaig per cada 1.500 m3 de terraplè o canvi de material
LIMITS D’ATTERBERG:
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1 assaig per cada 1.000 m3 d’aportació de material o fracció diària

1 assaig per cada 2.000 m3 de terraplè o canvi de material

QUALITAT “LOS ANGELES”:

INDEX C.B.R.:

1 assaig per cada 1.500 m3 d’aportació de material o fracció diària

1 assaig per cada 5.000 m3 de terraplè o canvi de material
CONTINGUT DE MATERIA ORGANICA:
1 assaig per cada 5.000 m3 de terraplè o canvi de material

B. BASE VORERES
EXECUCIÓ DE BASE DE FORMIGÓ PER VORERES

BASE ALÇADA

TIPUS D’ASSAIGS
COMPACTACIÓ DE LA CAPA BASE

RESISTENCIA A COMPRESIÓ:
4 assaig per cada 50 m3 de formigó col·locat

TIPUS D’ASSAIGS

CONSISTENCIA DEL FORMIGÓ:

DENSITATS IN SITU:

1 assaig per cada 50 m3 de formigó col·locat

5 assaigs per cada 300 m3 de base compactada o fracció diària
HUMITATS IN SITU:
5 assaigs per cada 300 m3 de base compactada o fracció diària

C. FORMACIÓ DE SANEJAMENT
COMPACTACIÓ DE RASSES
TIPUS D’ASSAIGS

ACEPTACIÓ DE LA PROCEDENCIA DEL MATERIAL

DENSITATS IN SITU:

TIPUS D’ASSAIGS

5 assaigs per cada 200 m3 de rassa compactada o canvi de material

EQUIVALENT DE SORRA:
3 assaig per tres mostres aleatòries

HUMITATS IN SITU
5 assaigs per cada 200 m3 de rassa compactada o canvi de material

PROCTOR MODIFICAT:
3 assaig per tres mostres aleatòries
GRANULOMETRIC:
3 assaig per tres mostres aleatòries
CARAS DE FRACTURA:

QUALITAT DE TERRES PER EL REBLERT DE RASES
TIPUS D’ASSAIGS
PROCTOR MODIFICAT:
1 assaig per cada 400 m3 de rassa compactada a canvi de material

1 assaig per tres mostres aleatòries
LIMITS D’ATTERBERG:

GRANULOMETRIC:
1 assaig per cada 1.500 m3 de rassa compactada o canvi de material

3 assaig per tres mostres aleatòries
QUALITAT “LOS ANGELES”:

LIMITS D’ATTERBERG:
1 assaig per cada 1.500 m3 de rassa compactada o canvi de material

1 assaig per tres mostres aleatòries
INDEX C.B.R.:

INDEX C.B.R.:

1 assaig per cada 1.500 m3 de rassa compactada o canvi de material

1 assaig per tres mostres aleatòries

CONTINGUT DE MATERIA ORGANICA:
1 assaig per cada 1.500 m3 de rassa compactada o canvi de material

COMPROBACIÓ DE LA CAPA BASE
TIPUS D’ASSAIGS
EQUIVALENT DE SORRA:
1 assaig per cada 300 m3 d’aportació de material o fracció diària
PROCTOR MODIFICAT:
1 assaig per cada 1.000 m3 d’aportació de material o fracció diària
GRANULOMETRIC:

FORMIGÓ D’ASSENTAMENT I PROTECCIÓ
TIPUS D’ASSAIGS
RESISTENCIA A COMPRESIÓ:
5 assaigs per cada 50 m3 de formigó col·locat

1 assaig per cada 1.000 m3 d’aportació de material o fracció diària
LIMITS D’ATTERBERG:

CONSISTENCIA DEL FORMIGÓ:
1 assaig per cada 50 m3 de formigó col·locat
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D. PAVIMENT ASFÀLTIC
EXECUCIÓ DEL PAVIMENT

CONFIRMACIÓ DEL PAVIMENT AGLOMERAT ASFALTIC

TIPUS D’ASSAIGS

TIPUS D’ASSAIGS

GRANULOMETRIC (àrid i filler):

TESTIMONIS COMPROVACIÓ DE GRUIXOS:

1 assaig per cada 1.000 T de barreja col·locada

5 testimonis per cada 100 ml. De vial acabat

GRANULOMETRIC (barreja d’àrids):
1 assaig per cada 1.000 T de barreja col·locada
LIMITS D’ATTERBERG (barreja d’àrids):
1 assaig per cada 1.000 T de barreja col·locada
EQUIVALENT DE SORRA (barreja d’àrids):
1 assaig per cada 1.000 T de barreja col·locada
GRANULOMETRIC (barreja fabricada):
1 assaig per cada 1.000 T de barreja col·locada

E. SUB-BASE GRANULAR
ACEPTACIÓ DE LA ESPLANADA
TIPUS D’ASSAIGS
DENSITATS IN SITU:
5 assaigs per cada 2.000 m2 de vial refinat
HUMITATS IN SITU:
5 assaigs per cada 2.000 m2 de vial refinat

MARSHALL (densitat, estabilitat i deformació):
3 assaigs per cada 500 T de barreja col·locada o fracció diària
CONTINGUT DE LLIGANT:
2 assaigs per cada 500 T de barreja col·locada o fracció diària

COMPROBACIÓ DE LA COMPACTACIÓ
TIPUS D’ASSAIGS
DENSITATS IN SITU:

ACEPTACIÓ DE LA PROCEDENCIA DEL MATERIAL
TIPUS D’ASSAIGS

1 assaig per cada 300 m3 de subbase compactada o fracció diària
HUMITATS IN SITU:
1 assaig per cada 300 m3 de subbase compactada o fracció diària

GRANULOMETRIC:
3 assaigs per tres mostres aleatòries
QUALITAT “LOS ANGELES”:
1 assaig per tres mostres aleatòries
COEFICIENT DE POLIT ACCELERAT:
1 assaig per tres mostres aleatòries

F. VORADES I RIGOLES
EXECUCIÓ DE VORADES
TIPUS D’ASSAIGS
RESIS. COMPRENSIÓ (proveta de 10 cm):
1 assaig per cada 500 ml de vorada col·locada

FORMA D’ARITS (agulles i lajas):
1 assaig per tres mostres aleatòries

DESGAST AL ROÇAMENT:
1 assaig per cada 1.000 ml de rigola col·locada

ADHESIVITAT:
1 assaig per tres mostres aleatòries

RESISTENCIA COMPRESIÓ:
4 assaig per cada 300 ml de vorada col·locada o fracció diària

FRIABILITAT:
1 assaig per tres mostres aleatòries

CONSISTENCIA DE FORMIGÓ:
1 assaig per cada 300 ml de vorada col·locada o fracció diària

EQUI. EN SORRA DE BARREJA D’ARIDS EN SEC:
1 assaig per tres mostres aleatòries
TIPUS D’ASSAIGS

ACEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA DEL MATERIAL

MARSHALL:
1 assaig per tres mostres aleatòries
INMERSIÓ COMPRESIÓ:
1 assaig per tres mostres aleatòries

TIPUS D’ASSAIGS
RESIS. COMPRESIÓ (proveta de 10 cm):
3 assaigs per tres mostres aleatòries de vorada
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DESGAST AL ROÇAMENT:
3 assaigs per tres mostres aleatòries de rigola

Apèndix 1.
Pla de control valorat

PREVISIÓ D'ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT A REALITZAR A L'OBRA:
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
DADES DEL PROJECTE
M3. Terraplè sol......................................
M3. Capa de subbase de tot-u……………
M3. Capa de base de formigó ................
M2. Reg bituminós .................................
T. Capa intermitja ...................................
T. Capa rodadura ...................................
M. Rigola blanca ....................................
M. Vorada formigó ..................................
M. Vorada granítica ................................
M. Vorada d'acer ....................................
M2. Panot ...............................................
M2. Paviment peces artif.........................
M2. Paviment peces pedra.....................
M3. Formigó armat .................................
M3. Formigó projectat ............................
T. Acer per a armar.................................
M2. Malla electrosoldada........................
M3. Formigó: Paviment ..........................
Xarxa clavegueram ................................
Xarxa RPRSU ........................................
Xarxa enllumenat ...................................
Xarxa baixa tensió ..................................
Xarxa mitja tensió ...................................
Xarxa d'aigua potable …………..............
Xarxa reg …………........................………

77,55
47,75
2,52
35,00
0,00
4,38
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
29,00
0,00
0,23
260,00
13,08
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00

TIPUS D'ASSAIG
Análisi granulomètric
Límits d'Atterberg
Contingut de matèria orgànica
Index CBR (3 punts)
Desgast "Los Angeles"
Equivalent en arena
Proctor Normal
Proctor Modificat
Densitat i humitat "in situ"
Plaques de càrrega, diàmetre 300 mm.

NORMATIVA APLICABLE
NLT-104/72
NLT 105/72 i 106/72
NLT-117/91 o 118/91
NLT-111/78
NLT-149/72
NLT-113/72
NLT-107/76
NLT-108/76
ASTM D-2922 i 3017
NLT-357/86

Flexió transversal
Compressió (proveta 10 cm)

UNE 83.302/303/304

Assaig Marshall (3 provetes)

NLT-159

Contingut de lligant
Granulomètric dels àrids recuperats
Testimonis (densitat i gruix)

NLT-164
NLT-165
NLT-168

Sèrie 3 provetes flexo-tracció

UNE 83.300/301/305/313

Absorció d'aigua
Desgast per fregament

UNE 127.002
UNE 127.005

Sèrie 4 provetes compressió
Límit elàstic (1 proveta)
Doblegament/desdoblegament (2 provetes)
Geometria (2 provetes)

UNE 83.300/301/303/304/313
UNE 7.474
UNE 36.068/088(1) 2R
UNE 36.068/088(1) 2R
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1. MEMÒRIA
1.b. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA
1.a. OBJECTIUS
-

El present Estudi ve com a obligació definida pel Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, el seu
àmbit d'aplicació queda disposat en la Disposició Transitòria, amb un Pressupost de Contracta
superior a l’estimat per la Llei, o obres de durada estimada superior a 30 dies amb més de 20
treballadors simultàniament, o en les que el volum de mà d’obra estimada sigui superior a 500.
Aquest estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les previsions
respecte prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, i les instal·lacions preceptives
d'higiene i benestar dels treballadors.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves
obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, no podent al·legar desconeixement,
si alguna disposició en vigor no quedés suficientment especificada en el present Estudi.
En aplicació d´aquest estudi de seguretat i salut el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut
en el treball en el que s´analitzin, estudiïn, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes
en aquest estudi, en funció del seu propi sistema d´execució de l´obra (article 7 del RD 1627/97).
Les propostes d´amidaments alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les
mateixes, que no podrà implicar disminució de l´ import total, d´acord amb el segon paràgraf de
l´apartat 4 de l´article 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de
l´inici de l´obra, per el coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l´execució de l´obra i
haurà d´incloure´s en la comunicació d´obertura del centre de treball a l´autoritat laboral.
A l'obra haurà d'existir un llibre d'incidències pel seguiment i control del Pla de Seguretat. Aquest
llibre podrà ser omplert per la Direcció Facultativa, el Constructor, el Comitè de Seguretat i Salut o
Vigilant de Seguretat o representants dels treballadors si no existeix el dit Comitè.
El constructor estarà obligat, si es realitza alguna anotació al llibre d'incidències, a remetre'n, abans
de 24 hores, una còpia a cada persona o entitat indicada anteriorment.

PROMOTOR:

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
-

ARQUITECTA AUTORA DEL PROJECTE D’OBRA:

MAIRA GONZÁLEZ TRULLÀS
-

ARQUITECTA REDACTORA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT

MAIRA GONZÁLEZ TRULLÀS
-

LOCALITZACIÓ:

Les obres estan emplaçades al terme municipal de Cornellà de LLobregat, concretament a l’interior del parc de la Infanta,
situat entre el parc de Can Corts i el de Les Aigües, en la zona situada al’oest del centre de la ciutat, a la la provincia de
Barcelona, comarca del Baix Llobregat.
Les obres consisteixen en l’execució de diferents millores a l’interior de l’àmbit del Parc.
-

SERVEIS EXISTENTS:

Existeixen actualment connexions a las xarxes de les Cies. de Servei d’aigua, electricitat, sanejament, gas i telefonia. En
general les xarxes són soterrades amb alguna excepció molt puntual.Cal remarcar que existeix una línia d’alta tensió en la
cantonada dels carrers de Maria Eulàlia Capmany amb Ernest Lluch.
-

ACCESIBILITAT I CARACTERÍSTIQUES DEL SOLAR:

La zona d’actuació és un l’interior d’un parc en una zona residencial edificada del casc urbà consolidat de Cornellà de
Llobregat.
Tot i que l’entorn és sensiblement pla, algunes de les zones d’actuació presenten pendents, en algunes zones pronunciades,
degut al disseny preexistent del parc.
-

DURADA DE L’OBRA:

Es preveu una durada màxima de l'obra de 6 mesos.
-

NOMBRE D’OPERARIS:

Es preveu un nombre màxim de 15 operaris, considerant-se una simultaneïtat normal de 10 treballadors durant tot el
desenvolupament de l'obra.
Desembre 2016
Signat:
MAIRA GONZÁLEZ TRULLÀS
Arquitecta

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

MEMÒRIA

MAIRA GONZÀLEZ TRULLÀS, ARQUITECTA

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

1.c. INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS

1.d.- RESUM GENERAL DE MESURES I MITJANS DE SEGURETAT I SALUT

En general les mesures i mitjans de seguretat i salut a emprar es poden consultar en l’apartat 1.e, aquí es
llista un resum general. Seran els següents:

Abans de l'inici de qualsevol treball a la zona de l'obra, serà necessari per part de l'Empresa
Adjudicatària contrastar la identitat entre els plànols del projecte i els serveis afectats i/o conèixer
exhaustivament tots aquells que no hagin pogut ser detectats pel projecte (aigua, gas, electricitat,
AT i BT, telefonia, clavegueram, etc...) per a estar previnguts davant de qualsevol eventualitat.

1. Les mesures que s’executaran estan destinades a intentar minimitzar els riscos dels operaris de l’obra,
i també de tercers. És per això que s’ha detallat en els plànols diferents escenaris de l’obra en que
s’assegura un tancament complert de l’obra i mantenir passos segurs de vianants tant per accedir al
Camp de Futbol com a Casa Camrubí o al voltant de la zona d’actuació. Abans d’iniciar l’obra es farà una
inspecció per tornar a confirmar l’idoneitat dels sistemes i zones que planteja el Pla de Seguretat, i la no
incidència amb línies elèctriques, posant especial atenció a la d’alta tensió situada en la cantonada dels
carrers de Maria Eulàlia Capmany amb Ernest Lluch.

2. Un cop tancada l’obra impedint l’accés a tercers i assegurada la possibilitat de que siguin accessibles
tant els indrets al voltant com el camp de futbol i Casa Camrubí , cal posar èmfasi en la senyalització tant
al voltant de l’obra com dels itineraris alternatius per a vianants o vehicles d’accés a Casa Camprubí
i al camp de futbol, com possibles obstacles a la circulació rodada, i de les mesures, sistemes, prohibicions i
advertències als operaris de la propia obra. També l’enllumenat de totes les àrees afectades.
3. Es situa un únic accés a l’obra per a persones, vehicles i maquinària (que tindran un ‘senyaler’ amb
armilla reflectant en entrades i sortides) i separats per tanques mòbils. I també s’emplaça l’equipament
provisional, amb casetes de vestidors i magatzem/oficina, i els banys. En aquesta zona hi haurà
telèfon d’emergències, els documents relatius a la Seguretat i Salut, extintor i farmaciola equipada.
Es preveu que aquest equipament no es mogui en tot el procés d’obra, o que es faci només en algún
moment puntual. També es situaran i limitaran amb senyalització zones de taller i acopi.
4. L’actuació de neteja i moviment de terres té una incidència especial en el moviment de gran
maquinària. Aquesta tindrà documentació de manteniment i senyalització, actualitzada i homologada,
tindrà, el conductor, clar els recorreguts dins i fora de l’obra, i mantindrà zones de seguretat
d’acció senyalitzades amb malles de plàstic. Les rampes no tindràn més d’un 10% de pendent en
trams rectes, ni d’un 8% en corbes. Es situaran llistons ‘topes’ per limitar els trams per a camions o
dumpers. Estarà totalment prohibit passar per sota d’elements suspesos.
5. En quant a instal.lacions i serveis, les instal.lacions provisionals seran executades per personal
autoritzat que pugui documentar la seva idoneitat. Les rases s’entivaran sempre que tinguin fondàries
superiors a 1,40 m o coincideixin alguns dels casos següents:
- S’hagi de treballar a dins.
- Es treballi en una zona immediata que pugui quedar afectada per un possible esllavissament.
- També sempre que per altres causes ho determini la Direcció Facultativa.
- Vora les rases hi hagi moviment de maquinària o es prevegui possibilitat d’arribada d’aigua.
6. Tot el personal tant fix com eventual o subcontractes passarà revisió mèdica i estarà formada en quant
a seguretat i salut en general i també en el que refereix a aquesta obra en particular. L’equip de
protecció individual serà d’us obligatori. En el plànols es detalla les mesures de protecció
col·lectiva a adoptar, que primaran per sobre de les individuals.
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1.e.- RELACIÓ DE RISCOS, NORMES DE SEGURETAT, SISTEMES I EQUIPS DE PROTECCIÓ

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.
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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.
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DEMOLICIÓ MANUAL
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 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

DEMOLICIÓ MANUAL
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.

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.
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(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.
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• 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.
• 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.
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• 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
DEMOLICIÓ MANUAL
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 RD1627/1997)
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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 deSeguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997)
DEMOLICIÓ MANUAL
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:
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• Cascos.
• 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.- INTRODUCCIÓ.
1.1 Definició:
És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossaments, escarificaciones, desmunts, terraplens, transports de
terres, anivellacions,
compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia d'un lloc perquè compleixi les condicions de
tipus morfològic i mecànic
definides al projecte d'urbanització.
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.
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• 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).
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
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motobolquets.
NETEJA I ESBROSSAMENT
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.
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(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.

NETEJA I ESBROSSAMENT
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.
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
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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.
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• 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 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 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.
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• 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
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 RD1627/1997)
NETEJA I ESBROSSAMENT
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.
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• 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)
NETEJA I ESBROSSAMENT
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.
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.
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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.
DESMUNTS
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.
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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

En el cas que aquests serveis no puguin desviar-se, s'hauran de considerar les 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

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.
DESMUNTS
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.
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.
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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
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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.
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- 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.
• 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.
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- 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.
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• 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 RD1627/1997)
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DESMUNTS
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 RD1627/1997)
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)
DESMUNTS
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.
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- 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.
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.
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• 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.
TERRAPLENS
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.
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.
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TERRAPLENS
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.
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• 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.
• 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.
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• 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 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)
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TERRAPLENS
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 RD1627/1997)
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)

TERRAPLENS
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).
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- 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.
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:
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• 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.

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.

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
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 lamaterialització 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.
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
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.
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• 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.
• 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.
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• 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.
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- 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:
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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.
- 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.

MAIRA GONZÀLEZ TRULLÀS, ARQUITECTA

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

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
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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.
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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 perla legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de
seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla deSeguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

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)
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
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 RD1627/1997)
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 "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.
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
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.
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:

MAIRA GONZÀLEZ TRULLÀS, ARQUITECTA

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

• 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 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:
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• 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).
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.
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• Preses provisionals d'aigua i electricitat.
• Instal·lacions d'higiene i benestar.
MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ
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.
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MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ
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'obr
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.
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• 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
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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.
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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
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.

• 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)

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 RD1627/1997)
MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ
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 .
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MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ
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.
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L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització
d'Equips de protecció personal.
MURS DE TERRA ARMADA
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 Definició:
Element constructiu format per terreny natural i armadures d'elements metàl·lics i/o fibres de polímers sintètics que
subjecten les escates per a formar estructures de contenció de terres en terraplens o desmunts amb talusos
verticals, així com, reforçar talusos inestables o talusos artificials per a augmentar la seva pendent i millorar la seva
estabilitat.
1.2 Descripció:
A) El terreny reforçat amb armadures metàl·liques està constituït per:
• Terreny aportat per al farciment.
• Elements metàl·lics : armadures, sistemes d'enganxall i elements d'unió armadura revestiment.
• Elements de revestiment (escates).
• Juntes per a revestiments de formigó.
• Formigó en massa per a fonaments.
• Material filtrant.
B) El terreny reforçat amb fibres sintètiques està constituït per:
• Terreny de farcit (menys exigències que en cas d'armadures metàl·liques).
• Polímer sintètic com a armadura.
• Parament format per bastidor frontal i sacs o gaviones de geotèxtil.
• Protecció dels paraments mitjançant vegetació, vegetació més geomalles, plaques prefabricades o microformigó
projectat.
Per a realitzar els murs de terra armada serà imprescindible considerar l'equip humà següent:
• ferrallistes.
• conductors de dúmper o camió.
• conductor de grua mòbil.
• conductors de piconadora.
• operaris d'abocament i vibrat del formigó.
• conductors de formigonera.
• operaris per al bombeig del formigó.
També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme els murs de terra armada:
• Maquinària: dúmper o camió, grua mòbil, dúmper de petita cilindrada per a transport auxiliar, piconadora, serra
circular, bomba de formigó,
etc.
• Útils i eines: eslingues, falques de fusta, ungles metàl·liques, etc.
• Preses provisionals d'aigua i electricitat.
• Instal·lacions d'higiene i benestar.
MURS DE TERRA ARMADA
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 es disposa a 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.
(8) Risc causat pel bombeig de formigó “cop d’ariet” i per l’ús de la serra circular.
(18) Risc específic causa per la manipulació de formigons.
(28) Risc causa per vibracions del dúmper.
MURS DE TERRA ARMADA
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 les zones de treball 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 presentessin risc de caiguda a diferent nivell es col·locaran baranes de
seguretat.
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’han 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 murs de de terra armada ha de conèixer el mètode correcte de
posada en obra de les escates i armadures, els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a
realitzar la contenció amb la major seguretat possible.
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• S'ha de tenir en compte que la Seguretat coincideix amb el mètode de treball correcte, per això s'han de prendre
mesures per a obligar que no sigui alterat per circumstàncies exògenes, ja que es treballa amb elements molt
pesats i de gran superfície en moltes ocasions.
• Cada equip de muntatge (es recomana que estigui format com a mínim per cinc persones) ha d’estar dirigit i
coordinat per un capatàs
especialista.
• 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'abocament de les terres sobre el dúmper o camió es realitzarà guiat per un capatàs o encarregat.
• Quan aquest, acabada l'operació de càrrega de terres al camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el transport,
s'hauran de cobrir aquestes amb una lona.
• L'operari que guii l'abocament del formigó haurà d'usar guants de neoprè, casc de seguretat, granota
• de treball i botes de goma de canya alta.
• Quan l'abocament del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció
estaran convenientment
ancorats i parant especial atenció a netejar la canonada després del formigonat , perquè la pressió de sortida dels
àrids pot ser causa
d'accident. A qualsevol indici d'obstrucció s’haurà de suspendre el bombeig com a primera precaució.
• 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.
• 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.
• La descàrrega d'escates i el seu transport al lloc d'arreplega o de posada en obra, s'efectuarà subjectant-les dels
quatre punts d'enganxall destinats per a unir a ells les armadures ; quedant horitzontals, penjades de quatre
eslingues pendents d'un anell d'enganxall que al seu torn estarà encaixat al ganxo de la grua.
• S'ha de protegir mitjançant tablonets les plaques d'enganxall de les armadures durant l'arreplega per a evitar
deformacions o debilitaments.
• S'ha de controlar el bon estat d'aquests punts d'enganxall per a evitar riscos al tranport.
• És prohibit de romandre persones o maquinària sota el radi d'acció de les càrregues suspeses, havent-se d'acotar
les àrees de treball.
• La ubicació “in situ“ de les escates s'efectuarà suspenent-les del ganxo de la grua ajudats d'un “balancín
indeformable“ dotat dels anells
especials de PENGE vertical de les escates.
• Els anells especials de sustentació vertical de les escates estaran proveïts d'un passador de seguretat que
s'utilitzarà per a poder efectuar la sustentació vertical de les mateixes.
• A cada moment s'evitarà que la càrrega pugui girar en l'aire durant el seu transport i l’aproximació al lloc d'ubicació
definitiva.
• Les càrregues suspeses es guiaran mitjançant sengles sogues subjectades per dos homes.
• És prohibit de guiar la càrrega suspesa, escates o armadures directament amb les mans.
• Les escates s'acodolaran mitjançant veles al terreny horitzontal instal·lades a la seva cara vista i entre si, amb
compromisos que no es
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desmuntaran fins que s’hagi finalitzat l'extensió i compactació de la capa de terra corresponent sobre la capa
d'armadures.
• Les correcions de l'aplomat i anivellació es realitzaran expressament mitjançant falques de fusta i ungles
metàl·liques per als canvis lleugers de posició.
• Per a aconseguir la màxima estabilitat de les escates s'han de comprovar l'horitzontalitat de la cara superior en
fase d'instal·lació mitjançant un regle i nivell; i la verticalitat de cada escata mitjançant plomada.
• La verticalitat requerida per a una bona estabilitat implica un desplom màxim d'1 cm. per a escates senceres i 0,5
cm. en cas d'escates
mitjanes.
• Les correccions de la posició de les escates mitjançant “ungla metàl·lica“ es faran exclusivament incidint sobre la
base de l'escata, per a
evitar ruptures que obliguin la seva substitució.
• La substitució per ruptura fortuïta o defecte d'una escata ja rebuda, implica un risc addicional en duplicar el
procés, la duplicitat de
maniobres suposa frustació i per consegüent major risc.
• Les armadures es transportaran amb ajuda d'un perfil rigiditzador suspés d'un “balancín indeformable“, per a evitar
el vincle.
• 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 col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuiro, granota de treball i botes
de seguretat de cuiro.
• L'estès de les capes de terra, es realitzarà de forma perpendicular al sentit de les armadures.
• És prohibit d’estendre les terres des de les escates cap a l'interior per a evitar desploms.
• Les terres s'estendran seguint aquest procediment:
- primer, en la franja central del mur.
- segon, en la franja posterior (la més allunyada de les escates).
- tercer, en la franja de contacte amb les escates.
• S'ha de verificar mitjançant plomada, la total verticalitat del parament d'escates una vegada conclosa cada capa
de terres i abans d'iniciar la instal·lació de l'escates superiors. En cas d'anomalia, s'han de paralitzar els treballs fins
a la seva correcció.
• Es suspendran els treballs si plou, neva o fa 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 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
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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’haurà 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 s’haurà 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 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 lazona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima.
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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
Serra circular
Grua mòbil
Formigonera pastera
Grup electrogen
Piconadora
Piconadora de safata
S’ha de complir a cada moment el R.D. 1435/1992, de 27 de novembre, pel 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)
MURS DE TERRA ARMADA
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.

MAIRA GONZÀLEZ TRULLÀS, ARQUITECTA

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

• 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 perla 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)
MURS DE TERRA ARMADA
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 armadures (operaris) :
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat de cuiro.
- Guants de lona i cuiro (tipus americà).
- Granota de treball.
- Davantal.
- Cinturó portaeines.
• Treballs de formigonat i vibrat:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Guants de neoprè.
- Granota de treball.
• Treballs de posada en obra d'escates i armadures:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat de cuiro.
- Guants de lona i cuiro (tipus americà).
- Granota de treball.
- Cinturó de seguretat (en cas necessari).
- 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.
MURS PANTALLA
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
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1.1 Definició:
Mur de contenció de terres que basa el seu equilibri aprofitant la reacció del sòl, ja sigui mobilitzant la reacció
passiva, ja sigui mitjançant
ancoratges, per apuntalament interior de l'excavació o per bancades al peu del mur.
1.2 Descripció:
Els murs pantalla es realitzaran tenint en compte:
• que la zona de treball ja estigui tancada i els seus accessos definits.
• es replantejarà i , posteriorment, es construirà el muret guia.
• es realitzarà l'excavació de la rasa del mur pantalla, per pous de recalçar, mitjançant l'excavadora bivalva.
• si sorgeix el nivell freàtic, en l'excavació del pou, s'utilitzaran llots tixotròpics (bentonites).
• col·locació d'encofrat de juntes entre plafons.
• es col·locaran les respectives armadures.
• s'abocarà el formigó en els plafons.
• extracció de l'encofrat entre juntes.
• execució de la biga de lligat de plafons.
• col·locació d'ancoratges, quan es calgui.
Per a realitzar el mur pantalla serà imprescindible considerar l'equip humà següent:
• conductors de la maquinària de moviment de terres (excavació).
• conductors de grua mòbil.
• ferrallistes.
• operaris per a la manipulació del formigó i llots tixotròpics (bentonites).
• conductors del camió formigonera.
• operari per a la planta de formigó, si n’hi hagués.
• si calgués, operari per a la planta de llots tixotròpics.
• operadors de grues.
També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme el mur pantalla:
• Maquinària: excavadora (bivalva), camió formigonera, grua mòbil de gelosia, dúmper de petita cilindrada per a
transport auxiliar, si es
calgués maquinària taller ferralla, planta de formigó, planta de llots tixotròpics i maquinària de bombeig de formigó,
etc.
• Eines manuals.
• Instal·lació elèctrica provisional.
• Instal·lacions d'higiene i benestar.
MURS PANTALLA
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
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
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.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.
OBSERVACIONS :
(2) Risc causat pel vessament de fangs.
(8) Risc causat pel bombeig de formigó “cop d'ariet“.
(16) Risc causat pels cables d'alimentació en baixa tensió coberts pel vessament de fangs.
(16, 20 i 21) Risc específic causat pels serveis afectats.
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultravioletes i infraroges.
MURS PANTALLA
3.- NORMA DE SEGURETAT.
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
• El camí d'accés de la maquinària pesada als corresponents murs pantalla es senyalitzarà adequadament.
• La plataforma de treball serà horitzontal i es trobarà lliure d'obstacles, prou compactada i drenada, per a permetre
el correcte funcionament de la maquinària.
• Si hi ha edificis mitgers, aquests s'apuntalaran en el cas que s'observi que l'excavació pot afectar-los.
• Tots els serveis afectats de la zona hauran de ser desviats abans de la realització de l'excavació.
• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’haurà d’assegurar que estiguin instal·lats els serveis
d'Higiene i Benestar per al
personal de l'obra.
PROCÉS
• El personal encarregat de la realització dels murs pantalla ha de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar la contenció amb la major seguretat possible.
• Durant l'excavació de la rasa s’haurà de procurar la mínima presència de personal al voltant de la maquinària.
• S'acotaran, mitjançant tanques de vianants, la zona de treball de la maquinària.
• En el procés de la col·locació de les armadures a la rasa s’ajudarà mitjançant una grua de gelosia, l'aguiló de la
qual sigui prou llarg per a
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facilitar la introducció de la graella, convenientment eslingada, d'una forma vertical dins de la pròpia rasa, sense
que la graella es trenqui.
• L'abocament del formigó al pou es realitzarà ajudat per una conducció que porti el formigó directament al fons de
la rasa. La part superior
d'aquest conducte tindrà forma d'embut per a evitar vessaments de formigó fresc.
• Quan s'emprin llots tixotròpics s'hauran d'emprar sistemes de recuperació del llots mitjançant bombes d'extracció,
per a facilitar l’extracció
es pot construir petites rases que facilitin el vessament fins a l'arqueta on està situada la bomba extractora. Per a
evitar el vessament dels
llots per la superfície de la rasant superior del terreny.
• Les zones d'excavació es mantindran, en la mesura del possible , netes i ordenades.
• S’ha de garantir la il·luminació en tota la jornada laboral, de tota la zona de treball, amb una intensitat lumínica
homogènia.
• Les instal·lacions elèctriques per a elements auxiliars, com a formigoneres i vibradors, han de disposar d'un
interruptor diferencial segons el Reglament Electrotècnic per a baixa Tensió, i de presa a terra.
• S’ha de garantir a cada moment que els cables de subministrament d'electricitat siguin de tipus antihumitat i vagin
protegits per coberta
aïllant de suficient resistència mecànica.
• Els operaris que manipulin maquinària en sortir de la cabina, usaran el casc de seguretat, botes de goma i granota
de treball.
• Els conductors de dúmpers de petita cilindrada, usaran casc de seguretat i cinturó antivibratori.
• Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran proveïts de casc, guants de
cuiro, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, manils i cinturó portaeines.
• En el cas d'usar soldadura elèctrica, el soldador usarà pantalla de soldadura amb vidre inactínic calibrat segons la
intensitat nominal de
l'elèctrode, també usarà casc de seguretat, guants de cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat amb polaines i
granota de treball.
• L'operari que utilitzi bufador, usarà casc de seguretat, ulleres per a bufador amb vidre fumat, guants de cuiro,
davantal de cuiro, botes de
seguretat amb polaines i granota de treball.
• Els operaris que manipulin formigó, portaran casc, guants de neoprè, botes de goma de canya alta que protegeixin
la seva pell del contacte amb el formigó i granota de treball.
• Els operaris que manipulin llots tixotròpics, usaran casc, guants de neoprè, botes de goma de canya alta, granota
de treball i ulleres de
protecció contra esquitxades.
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
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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
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 cura, 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 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 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 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
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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.
• A mesura que els treballs es vagin desenvolupant, es vetllarà per 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, tatxes 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. 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 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 curtcircuit de totes les fases.
- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués) mitjançant
recobriment o limitació de
distància.
• En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, en principi, s’han 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, caldrà 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 -se la posició exacta.

MAIRA GONZÀLEZ TRULLÀS, ARQUITECTA

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

• 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 estampirà 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.
• Serà prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada.
• Serà prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei.
• Serà prohibit d’utilitzar 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.
• Serà prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a supendre 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 entroncaments.
• En cas de fuita 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 utilitzar-se grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible de la
instal·lació de gas, equipant els 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 trenqui per
flexió en trams d'excessiva longitud, es protegirà i es 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. quan el cas ho requereixi
• Serà 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’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 aqueix tall fins que la conducció hagi estat reparada.
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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
Dúmpers de petita cilindrada
Planta de formigó
Bombatge de formigó
Armadura
Excavadora amb cullera bivalva
Plantes llotos tixotròpics
Formigonera pastera
Grup compressor
Martell pneumàtic
Grua mòbil d'aguiló de gelosia (autopropulsada)
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 RD1627/1997)
MURS PANTALLA
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.
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
• Senyal d'advertència de perill en general.
• 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 d'advertència de matèries inflamables.
• 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 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)
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MURS PANTALLA
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 i operaris de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat i de goma.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada).

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.
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.

• Treballs amb armadures (operaris):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat i de goma.
- Guants de lona i cuiro (tipus americà).
- Granota de treball.
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.
- Cinturó portaeine
• Treballs de formigonat:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Guants de neoprè.
- Granota de treball.
• Treballs amb llots tixotròpics :
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Guants de neoprè.
- Granota de treball.
- Ulleres de protecció.

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, camiófomigonera, 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).

• Per als treballs amb el bufador :
- Cascos de seguretat.
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions infraroges.
- Guants de cuiro.
- Davantal de cuiro.
- Granota de treball.
- Botes de cuiro amb polaines.
• Per als treballs de soldadura elèctrica :
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuiro.
- Davantal de cuiro.
- Granota de treball.
- Botes de cuiro amb polaines.
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los en elPla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art.7 RD 1627/1997).
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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
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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.
XARXA DE CLAVEGUERAM
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.
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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
XARXA DE CLAVEGUERAM
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
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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
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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.
• 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
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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
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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)
XARXA DE CLAVEGUERAM
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 RD1627/1997)
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.
• 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
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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)
XARXA DE CLAVEGUERAM
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.
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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.
• 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, camiófomigonera, 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.
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.
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• 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.
XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
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.

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
XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
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.

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.
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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.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.
29.-Malalties causades per agents biològics.

MEMÒRIA
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• 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.
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• 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.
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• 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.
• 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 RD1627/1997)
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
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)
XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
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.
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- 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.
• 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.

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.

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.
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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.

MAIRA GONZÀLEZ TRULLÀS, ARQUITECTA

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS
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
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS
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.
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• 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.
• 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.
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ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat, la
normativa de seguretat dels diferentselements 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)
XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS
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.
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• 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 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.

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)
XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS
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).
- 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.
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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.
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.
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• rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de separació calçadavorera. 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.
PAVIMENTS ASFÀLTICS
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.
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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.
PAVIMENTS ASFÀLTICS
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.
• 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.
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• 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
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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
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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)
PAVIMENTS ASFÀLTICS
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".
• 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
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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)
PAVIMENTS ASFÀLTICS
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.
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).
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- 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.
PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
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.
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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
PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
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.
• 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.
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• 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
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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 RD1627/1997)
PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
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 .
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• 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.
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)
PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
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.
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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'airepintura 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.
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.
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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.
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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.
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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
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• 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.
• 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
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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 RD1627/1997).
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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 RD1627/1997)
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 perla 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)
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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.
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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 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 codide 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
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SENYALITZACIÓ VERTICAL
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.

SENYALITZACIÓ VERTICAL
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:
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- 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.
• 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 lalegislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que
ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD1627/1997)

MAIRA GONZÀLEZ TRULLÀS, ARQUITECTA

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

SENYALITZACIÓ VERTICAL
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.

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.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint
els criteris establerts per lalegislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que
ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD1627/1997).
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).
SENYALITZACIÓ VERTICAL
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.
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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.
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• Útils i eines diversos.
• Connexió provisional d'aigua.
• Instal·lació elèctrica provisional.
• Instal·lacions d'higiene i benestar.
JARDINERIA
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.
JARDINERIA
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.
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• En la manipulació de materials i plantes s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i
erosions.
• 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
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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

• 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)
JARDINERIA
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, 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 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).
JARDINERIA
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.
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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.
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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.
MOBILIARI URBÀ
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.
MOBILIARI URBÀ
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.
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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.
• 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).
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- Guants de cuiro i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Ulleres antiimpactes.
- Protecció auditiva (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)
MOBILIARI URBÀ
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)
MOBILIARI URBÀ
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.
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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.
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
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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.

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

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.
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• 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 anunciantles 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.

MEMÒRIA
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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.
• 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.
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• 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.
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• 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.

• 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.

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.
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.
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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.
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• 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.
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• 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.
• En cap cas es poden deixar barrines fallides sense neutralitzar sense la corresponent vigilància.
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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.
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• 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.
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• 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.
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.
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ARMADURES
• S'ha d'establir una zona d'arreplega d'armadures ja treballades.
• L'eslingat de les armadures per a la seva elevació i el transport es realitzarà amb eslingues que garanteixin
l’estabilitat de la peça en la
seva manipulació.
• S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall.
• En el cas de la fabricació d'armadures en obra, s'haurà de preveure una zona d'ubicació propera als accessos de
l'obra.
• L'organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer seguint
la màxima directriu, és a dir: es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla,
la dobladora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i graelles.
• En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall net i ordenat.
• Tota màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.
• Tota la instal·lació elèctrica del taller estarà centralitzada a un quadre de zona on estaran els corresponents
diferencials i magnetotèrmics.
• En l’ús de la soldadura elèctrica s’ha de procurar que la massa estigui prop del lloc on s'estigui realitzant la
soldadura.
• El grup convertidor de l'equip de la instal·lació de la soldadura ha d’estar convenientment aïllat de les seves parts
actives.
• En cas d'ús del bufador per al tall de metalls s’han de tenir present la normativa d'oxitallada
PLANTA DE LLOTS TIXOTRÒPICS
• S' ha d’ubicar la planta de llots tixotròpics el més a prop possible de l'accés a l'obra.
• Es vetllarà per l'accés a la part superior del dipòsit de llots tinguin la protecció necessàries per evitar que es
produeixi la caiguda a diferent
nivell, col·locant baranes en escales i plataformes.
• Es garantirà, a cada moment, la il·luminació de la planta.
• 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.
GRUA MÒBIL D'AGUILÓ DE GELOSIA (AUTOPROPULSADA)
• S'inspeccionaran la qualitat dels entroncaments dels cables, perquè ofereixin la seguretat respectiva (revisió del
nombre d'aprietahilos i
dimensió adequada d'aquests en funció del cable).
• S’han de preveure mitjans tals com brides per a no privar que que es sorti el cable de la corriola que estigui en
extrem de l'aguiló.
• Quan l'aguiló estigui fix i no es pugui descendir a terra s’ha d’assegurar l'accés a la politja mitjançant una escala
protegida per baranes de
seguretat.
• Quan l'aguiló es trobi a la posició de l'angle d'inclinació màxima encara haurien de quedar al tambor regulador de
la inclinació dues voltes
de cable com a mínim.
• No s'haurà d'utilitzar la grua per a tirar d'objectes fixos.
• Les grues d'aguiló amb motor i torn hauran d’estar dotades d'un indicador mecànic que :
- assenyali clarament al conductor si la càrrega que es desplaça s'acosta a la càrrega útil admissible, qualsevol que
sigui la
inclinació de l'aguiló.
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- emeti un senyal sonorament i fàcilment perceptible quan la càrrega sigui superior a la càrrega útil admissible de la
grua,
qualsevol que sigui la inclinació de l'aguiló.
• No s'ha d'utilitzar cap grua d’aguiló fix o variable mentre no es col·loqui a la cabina del conductor una placa que
indiqui a aquest les
càrregues útils admissibles, quan la grua estigui assentada sobre una base horitzontal ferma, d'acord amb : la
longitud de l’aguiló, el radi
d'operació, i el funcionament dels gats de cargol estabilitzadors o sense els dits gats.
• En aquestes grues d’aguiló d'inclinació variable el conductor ha de tenir en compte, en tot moment, els angles
d'inclinació assenyalats per
l'indicador incorporat a l’aguiló .
• S'ha d'indicar clarament en la grua l'angle d'inclinació màxima de l’aguiló .
• Quan s'utilitzi el dispositiu de canvi de velocitat, per a les operacions de hissat i descens, s'ha d'indicar de manera
clara i visible per al
conductor la càrrega màxima admissible per a cada velocitat.
• Abans d'entrar en servei per primera vegada les grues d’aguiló amb radis diferents han de ser sotmeses a proves :
- d'estabilitat.
- de tots els seus moviments : translació, rotació, hissat i descens de la càrrega, frenada de la grua i frenada de la
càrrega.
• Mentre estigui funcionant la grua, cap persona, a excepció de les ocupades en les operacions, s’han de trobar a la
zona de treball.
• Quan per a hissar o baixar una càrrega sigui necessari utilitzar més d'una grua, s’hauran de prendre les mesures
necessàries perquè en
cap moment aquestes grues suportin un pes superior a la càrrega útil admissible, ni perill i la seva estabilitat durant
l'hissat i descens de la
càrrega ; i s'ha de designar a una persona perquè coordini les maniobres de les grues que han d'operar en forma
combinada.
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.
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
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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.
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- 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.
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
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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 .
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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
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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.
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.
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• 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.

MAIRA GONZÀLEZ TRULLÀS, ARQUITECTA

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

• 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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2. PLEC DE CONDICIONS
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Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs
anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que
pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques
ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat
i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la
direcció facultativa.
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les
empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en
matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran
obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social
de la província en què es realitza l'obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest.
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a
l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible,
actualitzant-se si fos necessari.
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la
segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i
el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i
de salut en les obres de construcció.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que
comporti la realització de l'obra.
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra
com un capítol més del mateix.
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels
treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats
d'organismes especialitzats.
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es
refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi
disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del
projecte d'obra.
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les
Administracions publiques.
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració
expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i
salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un
pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la
corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i
salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà
implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD.
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració
publica que hagi adjudicat l'obra.
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PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA
UTILITZACIÓ I
LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:
Aspectes generals.
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940,
en
vigor capítol VII.
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril
de
1997.
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de
Maig
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de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
� PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937,
ratificat
el 12 de Juny de 1.958.
� ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9
de
Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
� ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març
de
1.971, en vigor parts del títol II.
� REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de
Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
� ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de
Gener
de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
� REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de
Juliol
B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
� ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987
B.O.E.
29 de Desembre de 1.987.
� LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995.
� REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de
1997
� SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril
de
1997.
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril
de
1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE
CÀRREGUES
QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES
DE
VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
� FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA
SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de
22
d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS
BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
� EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de
Maig
de 1997.
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.
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� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS
EQUIPS
DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
� DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS
EN
LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24
d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
� NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)
Condicions ambientals.
� IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.
� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT
EL
TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.
Incendis
� NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996.
� ORDENANCES MUNICIPALS
Instal·lacions elèctriques.
� REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre
de
1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.
� REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre
de
1.973.
� INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.
Maquinària.
� REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions:
B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.
� EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre
B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
� REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de
1.977.
Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
� REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986.
Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
� I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de
1.986.
Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de
Novembre de 1.988.
� I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de
1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
� I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de
1.989.
� I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8
d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.
Equips de protecció individual (EPI)
� COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ
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INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16
de
Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997
Senyalitzacions.
� DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D.
485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
� SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC
Varis.
� QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
� CONVENIS COL·LECTIUS.
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140
de 12/06/1997
PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N. 397: 1995
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N. 166: 1996
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.
U.N.E.-E.N. 169: 1993
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N. 170: 1993
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N. 170: 1993
PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Memòria Arq. Maira González Trullàs
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció,
us,precaucions de treball i manteniment.
U.N.E.-E.N. 458: 1994
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat
de protecció i calçat de treball d'ús professional
U.N.E.-E.N. 344: 1993
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N. 345: 1993
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N. 346: 1993
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N. 347: 1993
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda
d'altures.Dispositiu de descens.
U.N.E.-E.N. 341: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida.
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
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Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge
flexible.
U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Elements de subjecció
U.N.E.-E.N. 354: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Absorbidors de energia.
U.N.E.-E.N. 355: 1993
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció.
U.N.E.-E.N. 358: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.
U.N.E.-E.N. 360: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Arnesos anticaigudes.
U.N.E.-E.N. 361: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Connectors.
U.N.E.-E.N. 362: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Sistemes anticaigudes.
U.N.E.-E.N. 363: 1993
Equips de protecció individual contra la caiguda
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.
U.N.E.-E.N. 365: 1993
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs,
marcat.
U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs,
marcat.
U.N.E. 81282 : 1991
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E.N. 348: 1992
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids.
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció
química a certes parts del cos.
U.N.E.-E.N. 467:1995
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques
connexes. Part1: requisits generals.
U.N.E.-E.N. 470-1:1995
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar
atrapat per peces de màquines en moviment.
U.N.E.-E.N. 510:1994
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode
d'assaig per a la propagació limitada de la flama

E.N. 140: 1989
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits,
assaigs, marcat.
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes.
Requisits, assaigs, marcat.
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs,
marcat.
U.N.E.-E.N. 138:1995
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet.
Requisits, assaigs, marcat.
U.N.E.-E.N. 139:1995
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
U.N.E.-E.N. 149:1992
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb
vàlvules per protegir dels gasos o
U.N.E.-E.N. 405:1993
PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de prestacions.
U.N.E.-E.N. 374-1:1995
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
U.N.E.-E.N. 374-2:1995
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
U.N.E.-E.N. 374-3:1995
Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N. 388:1995
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N. 407:1995
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N. 420:1995
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.
U.N.E.-E.N. 421:1995
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N. 60903:1995
VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N. 340:1994
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de
metall fos.
U.N.E.-E.N. 348:1994
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AMIDAMENTS
Obra
CAPÍTOL
ACTIVITAT

Pàg.:
01
01
01

1

PRESSUPOST SIS PARC DE LA INFANTA
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES
PROTECCIONS INDIVIDUALS

AMIDAMENTS
7

H146U001
Num.

U.

Text

H141U001
Num.

U.

Text

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

H143U001
Num.

U.

Text

9,000 C#*D#*E#*F#

1

T

2

[C]

9,000

[E]

[F]

Num.

U.

Text

4,000 C#*D#*E#*F#

1

T

2

[C]

[E]

[F]

Num.

U

Text

1

[C]

10

[E]

H144U002
Num.

U.

Text

T

2

[C]

1
2

Text

U.

[D]

11

T

[F]

9,000

Text

T

9,000 C#*D#*E#*F#
9,000

[C]

[D]

[E]

[F]

U.

Text

[E]

[F]

9,000 C#*D#*E#*F#
9,000

ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTES.
Tipus

T

2

TOTAL Fórmula

12

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

4,000 C#*D#*E#*F#

U.

Text

4,000 C#*D#*E#*F#

T

2

4,000

[D]

4,000

PARELLA DE GUANTS DE CUIR.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

[F]

TOTAL Fórmula

13

4,000

Treballadors

H146U003
Num.

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1
2

4,000

Euro

Text

U.

TOTAL Fórmula

Treballadors
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL Fórmula

Treballadors
4,000

H145U002

TOTAL Fórmula

Treballadors
9,000

H142U001

TOTAL Fórmula

VESTIT D'AIGUA.
Tipus

1

Treballadors

[C]

[E]

Treballadors

PARELLA DE GUANTS LONA-CUIR.
Tipus

9,000

TOTAL AMIDAMENT
[D]

4,000

H145U001
Num.

TOTAL Fórmula

4,000

TOTAL AMIDAMENT
6

[C]

FILTRE DE CARETA ANTI-POLS.
Tipus

1

9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

T

U.

TOTAL Fórmula

GRANOTA DE TREBALL.

2

Num.

4,000

[F]

Treballadors

Tipus

1

T

2

U.

Text

H148U003
Num.

4,000

[F]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

4,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[D]

TOTAL Fórmula

PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA PROJECCIÓ DE PARTÍCULES I A L'ENCEBAMENT
D'ARCS ELÈCTRICS , DE POLICARBONAT TRANSPARENT , ABATIBLE I PER A ACOBLAR AL CASC AMB
ARNÈS DIELÈCTRIC
Tipus

[C]

9,000

1

Treballadors
4,000

H142BB00

Num.

4,000

TOTAL AMIDAMENT
4

Tipus

2

[D]

9,000

PARELLA DE BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT.

T

H148U002

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

CARETA RESPIRACIÓ ANTI-POLS.
Tipus

[F]

Treballadors

TOTAL Fórmula

9

4,000

H144U001

Text

1

Treballadors

TOTAL AMIDAMENT
3

U.

2

[D]

[E]

9,000

H146U002
Num.

PROTECTOR AUDITIU.
Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT
8

9,000

[C]

TOTAL Fórmula

Treballadors

TOTAL AMIDAMENT
2

T

2

CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT.
Tipus

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT.
Tipus

1

1

Pàg.:

4,000

PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T
4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

Euro

2
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
14

H148U999
Num.

U

Text

[C]

20
[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Num.

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

T

T

2

[C]

[D]

21

[F]

H146P470

U

Text

Treballadors
9,000 C#*D#*E#*F#
9,000

PARELLA DE POLAINES PER A SOLDADOR DE SERRATGE AMB TANQUES DE CINTA TÈXTIL ARRAPANT
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.

U

Text

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

U

Text

T

2

[C]

Num.

U

Text

[D]

[E]

[F]

1

T

2

H1483344

Num.
1
2

Text

U

TOTAL Fórmula

[E]

T

TOTAL Fórmula

Num.
1

9,000

2

9,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 I
UNE-EN 348
Tipus

[C]

[D]

[F]

[E]

[F]

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

U

Text

2,000

CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I FERRAMENTA
ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS METÀL.LICS I MOSQUETÓ
D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000

H142AC60

Num.
1

9,000 C#*D#*E#*F#

Euro

2

TOTAL Fórmula

T
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

25

TOTAL Fórmula

T

9,000

Treballadors
9,000

Text

H1471101

Treballadors

[C]

U

2

24

TOTAL Fórmula

4,000

TOTAL AMIDAMENT

PANTALONS DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ
(65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES REFLECTANTS,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 340
Tipus

[F]

4,000 C#*D#*E#*F#

9,000

[F]

[E]

4,000

1

[D]

[D]

T

H1488580
Num.

9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
19

23

Treballadors

[C]

[C]

TOTAL AMIDAMENT

JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ
(65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES REFLECTANTS,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340
Tipus

Tipus

9,000

9,000

H1489790

Text

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

2

9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
18

Num.

CAMISA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIGE AMB
BUTXAQUES INTERIORS, TRAMA 240, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340
Tipus

1

U

1

9,000

H1482222

TOTAL Fórmula

Treballadors

TOTAL AMIDAMENT
17

H1459630

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT
DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340
Tipus

4,000

9,000
22

H1487460

TOTAL Fórmula

T

2

TOTAL AMIDAMENT
16

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Treballadors
9,000

[E]

9,000

1
1

9,000

TOTAL AMIDAMENT

PARELLA DE GUANTS DE TACTE PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL I DORS DE LA MÀ PELL FLEXIBLE,
DIT ÍNDEX SENSE COSTURA EXTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL
Tipus

Text

4

SAMARRETA DE TREBALL, DE COTÓ

4,000

Num.
Num.

U

2

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

U

H1484110

1

4,000

H1452210

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

T

2

15

AMIDAMENTS

4,000

FAIXA DE PROTECCIÓ LUMBAR
Tipus

1

3

Text

U

2,000

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
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T
2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

Euro

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

5

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

TOTAL AMIDAMENT
26

HQUAU004
Num.

U.

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.

Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

6

TOTAL Fórmula

Treballadors

H6AZ59A1
Num.

9,000

U

1,000

PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB
D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

9,000
TOTAL AMIDAMENT

01
01
02

7

PRESSUPOST SIS PARC DE LA INFANTA
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES
PROTECCIONES COL·LECTIVES

H152U003
Num.

U.

HBBAA007

Num.

U

Text

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, D 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER ÉSSER VISTA FINS 3 M,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Text

Tipus

HBBAB115

Num.

U

Text

8

TOTAL Fórmula

H1533591
Num.

[C]

[D]

[E]

M2

[F]

2,000

HBBAC005

Num.

U

Text

Text

Tipus

T

1

9

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

H1532581

Num.

U

Text

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Ample

Llarg

Unitats

2,000

3,000

2,000

Text

Tipus

T

[C]

[D]

[E]

Ample

Llarg

Unitats

2,000

2,000

2,000

Obra
CAPÍTOL
ACTIVITAT

[C]

01
02
01

HG42U001
Num.

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
12,000

[F]

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000

PRESSUPOST SIS PARC DE LA INFANTA
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
APARELLS DE PROTECCIÓ

U

Text

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MITJA SENSIBILITAT DE 300 A, MUNTAT.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

2,000

[C]

[D]

[F]

[E]

[F]

1,000

HG42U002
Num.
1

Text

U.

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB
D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

U

[E]

2,000

2,000

H6AZ54A1

[D]

PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES, D'AMPLÀRIA <=1 M, DE
PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

2

EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

1

5

M2

1

1
HM31161J

2,000

TOTAL Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT
4

[C]

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 ÉSSER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Tipus

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

[F]

PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES, D'AMPLÀRIA <=1 M, DE
PLANXA D'ACER DE 12 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

1

Num.
1

[E]

2,000

SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, D 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR,
PER ÉSSER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Tipus

[D]

2,000

2

2

[C]

TOTAL AMIDAMENT

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOPALLS PER A CAMIÓ EN MOVIMENTS DE TERRES, INCLÒS COL·LOCACIÓ I DESMUNTATGE.

1

1

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
1

Obra
CAPÍTOL
ACTIVITAT

6

1,000

INTERRUPTOR DIFERENCIAL D'ALTA SENSIBILITAT DE 30 A, MUNTAT.
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Euro

Euro

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

7

AMIDAMENTS

Pàg.:

8

INCLOU MUNTATGE I DESMUNTATGE.
TOTAL AMIDAMENT

1,000
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
CAPÍTOL
ACTIVITAT

01
02
02

4

PRESSUPOST SIS PARC DE LA INFANTA
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

HE732402
Num.

U

Text

HGDU0001
Num.

U.

INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ A TERRA, COMPOSTA DE CABLE DE COURE, ELÈCTRODE CONNECTAT A
TERRA EN MASSES METÀL·LIQUES I TOTES LES FEINES ADIENTS.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
04
01

HM31U001
Num.

U.

5

1,000

HQU22301
Num.

U

1

[C]

1,000 C#*D#*E#*F#

Text

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

[E]

1,000

[F]

6,000

HQU25701
Num.

TOTAL Fórmula

U

Text

6,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
CAPÍTOL
ACTIVITAT

01
05
01

7

PRESSUPOST SIS PARC DE LA INFANTA
EQUIPAMENTS
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU27902
Num.

U

Text

HQU1H53A

MES

MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE 35
MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ DE
LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA I TAULELL, AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT
DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL.
INCLOU MUNTATGE I
DESMUNTATGE.
AMIDAMENT DIRECTE

HQU1531A

MES

AMIDAMENT DIRECTE

8

3

HQU1A50A

MES

U.

[F]

1,000 C#*D#*E#*F#

Text

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

HQU2E001

1
2

TOTAL Fórmula

T
1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

ESCALFA-MENJARS 10 PERSONES.

2

Num.

MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE

[E]

1,000

HQU2U003
Num.

6,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT

6,000

MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE
LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL.LECTIU AMB 3
AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, AMB INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL. INCLOU
MUNTATGE I DESMUNTATGE.

[C]

T

2

1

2

1,000

TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB
CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Tipus

1

1

TOTAL Fórmula

T

2

TOTAL AMIDAMENT

6,000

BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Tipus

1

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

T

TOTAL AMIDAMENT

[D]

TOTAL Fórmula

ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL.LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

2

PRESSUPOST SIS PARC DE LA INFANTA
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
EXTINTORS D'INCENDIS

Tipus

[F]

1,000

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT DE 6 L., INCLÒS COL·LOCACIÓ I SUPORT.

Text

[E]

TOTAL AMIDAMENT

6
1

[D]

T

2

1

Obra
CAPÍTOL
ACTIVITAT

[C]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

RADIADOR ELÈCTRIC D'INFRAROIGS MONOFÀSIC DE 230 V DE TENSIÓ, DE 1000 W DE POTÈNCIA
ELÈCTRICA, INSTAL.LAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Tipus

1

1

6,000

Text

U

1,000

FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T
1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, , AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL.
Euro

TOTAL AMIDAMENT

1,000
Euro

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS
10

HQU2AF02
Num.

U

Text

Pàg.:

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num.

U.

Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

HQU2U006

AMIDAMENTS

18

Tipus

[C]

[D]

[E]

HQUA1100
Num.

1,000

U

[F]

1,000

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

19

HQUA2100

U

1,000

FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

1,000
AMIDAMENT DIRECTE

HQU2U004
Num.

U.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

20

TOTAL Fórmula

HQUAU002

Num.

Text

21

1,000

HQUAAAA0

[C]

[D]

[E]

[F]

HQU2U005

U.

9,000 C#*D#*E#*F#

Text

Tipus

U

[C]

[D]

Text

Tipus

[C]

[E]

[F]

U.

Text

1

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

U.

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[C]

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[E]

1

2
[F]

01
06
01

HBBAU001

U.

HBC1U00B

M.

TOTAL Fórmula

1,000

3

HBC1U00D

U.

1,000

[F]

PRESSUPOST SIS PARC DE LA INFANTA
SENYALITZACIO PROVISIONAL
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

CARTELL INDICATIU DE RISC, COL·LOCAT.

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

Euro

H6AA2111

M

50,000

GLOBUS DE LLUM VERMELLA PER A SENYALITZACIÓ.
AMIDAMENT DIRECTE

4

20,000

CORDO REFLECTANT DE SENYALITZACIÓ, INCLÒS SUPORTS, COL·LOCACIÓ I DESMUNTATGE.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000 C#*D#*E#*F#

[D]

Obra
CAPÍTOL
ACTIVITAT

AMIDAMENT DIRECTE

ESCOMESA D'AIGUA I ENERGIA ELÈCTRICA PER AL MENJADOR I ELS SERVEIS, EN FUNCIONAMENT.
Tipus

1,000

MANTA DE COTÓ I FIBRA SINTÈTICA DE 110X210 CM

Text

1,000

1,000

HQUZU011

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
17

[E]

TOTAL AMIDAMENT

ESCOMESA PER A ENLLUMENAT DE VESTIDORS.
Tipus

U

TOTAL Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Num.

[D]

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000

HQUZU012

HQUACCJ0
Num.

MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 3 MM DE GRUIX, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA

1

16

[C]

1,000

1

1,000

HQU21301

22

9,000

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Tipus

1

TOTAL Fórmula

RECIPIENT PER A LA RECOLLIDA DE BROSSA.

1

15

Text

TOTAL AMIDAMENT
9,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

LLITERA METÀL.LICA RÍGIDA AMB BASE DE LONA, PER A SALVAMENT

T

2

14

U

1,000

PENJA-ROBES PER A DUTXA.
Tipus

1

REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA FARMACIOLA.
AMIDAMENT DIRECTE

Num.

U.

U.

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

HQU1U007

1,000

PICA PER A RENTAPLATS AMB 3 AIXETES.

1

13

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT
I SALUT EN EL TREBALL

1

GUIXETA METÀL·LICA D'UN COS AMB PANY DE CLAU.

1

12

10

NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

1

11

9

40,000

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

5,000

Euro

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS
5

HQUZVVV1

H

Pàg.:

11

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA PER CONSERVACIÓ I REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ
AMIDAMENT DIRECTE

7,000

Euro

P-1

H141U001

U.

CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT.
(UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

1,90

€

P-2

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
(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

8,39

€

P-3

H142BB00

U

PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA PROJECCIÓ DE PARTÍCULES I A
L'ENCEBAMENT D'ARCS ELÈCTRICS , DE POLICARBONAT TRANSPARENT , ABATIBLE
I PER A ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS DIELÈCTRIC
(NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

9,88

€

P-4

H142U001

U.

ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTES.
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

8,84

€

P-5

H143U001

U.

PROTECTOR AUDITIU.
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

13,76

€

P-6

H144U001

U.

CARETA RESPIRACIÓ ANTI-POLS.
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

11,52

€

P-7

H144U002

U.

FILTRE DE CARETA ANTI-POLS.
(UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

1,02

€

P-8

H1452210

U

PARELLA DE GUANTS DE TACTE PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL I DORS DE LA
MÀ PELL FLEXIBLE, DIT ÍNDEX SENSE COSTURA EXTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA
AL CANELL
(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

1,44

€

P-9

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
(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

6,79

€

P-10

H145U001

U.

PARELLA DE GUANTS LONA-CUIR.
(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

2,32

€

P-11

H145U002

U.

PARELLA DE GUANTS DE CUIR.
(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

3,93

€

P-12

H146P470

U

PARELLA DE POLAINES PER A SOLDADOR DE SERRATGE AMB TANQUES DE CINTA
TÈXTIL ARRAPANT
(SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

7,63

€

P-13

H146U001

U.

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT.
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

20,63

€

P-14

H146U002

U.

PARELLA DE BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT.
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

12,44

€

P-15

H146U003

U.

PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES.
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

26,85

€
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Pàg.:

3

P-16

H1471101

U

CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS
METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS
CE
(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

50,86

€

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
(TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

3,09

€

P-17

H1482222

U

CAMISA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%),
COLOR BEIGE AMB BUTXAQUES INTERIORS, TRAMA 240, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 340
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

9,45

€

P-30

H6AZ54A1

U

PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL.LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

80,42

€

P-18

H1483344

U

PANTALONS DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 340
(TRETZE EUROS AMB SET CENTIMS)

13,07

€

P-31

H6AZ59A1

U

PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL.LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

274,06

€

P-19

H1484110

U

SAMARRETA DE TREBALL, DE COTÓ
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

2,67

€

P-32

HBBAA007

U

28,98

€

P-20

H1487460

U

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES,
DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 340
(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

6,76

€

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, D 10 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER ÉSSER VISTA FINS 3 M, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

P-33

HBBAB115

U

€

P-21

H1488580

U

DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 I UNE-EN 348
(CATORZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

14,70

SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS
BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, D 29 CM, AMB
CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

34,07

€

P-22

H1489790

U

JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340
(DISSET EUROS)

17,00

€

P-34

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 ÉSSER VISTA FINS 12 M
DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

27,71

€

P-23

H148U002

U.

GRANOTA DE TREBALL.
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

11,85

€
P-35

HBBAU001

U.

CARTELL INDICATIU DE RISC, COL·LOCAT.
(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

7,53

€

VESTIT D'AIGUA.
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

11,47

P-36

HBC1U00B

M.

CORDO REFLECTANT DE SENYALITZACIÓ, INCLÒS SUPORTS, COL·LOCACIÓ I
DESMUNTATGE.
(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

1,30

€

P-37

HBC1U00D

U.

GLOBUS DE LLUM VERMELLA PER A SENYALITZACIÓ.
(TRES EUROS AMB UN CENTIMS)

3,01

€

P-38

HE732402

U

RADIADOR ELÈCTRIC D'INFRAROIGS MONOFÀSIC DE 230 V DE TENSIÓ, DE 1000 W
DE POTÈNCIA ELÈCTRICA, INSTAL.LAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

73,88

€

P-39

HG42U001

U

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MITJA SENSIBILITAT DE 300 A, MUNTAT.
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

183,61

€

P-40

HG42U002

U.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL D'ALTA SENSIBILITAT DE 30 A, MUNTAT.
(DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

209,75

€

P-41

HGDU0001

U.

INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ A TERRA, COMPOSTA DE CABLE DE COURE,

261,98

€

P-24

H148U003

U.

€

P-25

H148U999

U

FAIXA DE PROTECCIÓ LUMBAR
(TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

33,06

€

P-26

H152U003

U.

TOPALLS PER A CAMIÓ EN MOVIMENTS DE TERRES, INCLÒS COL·LOCACIÓ I
DESMUNTATGE.
(TRENTA-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)

33,01

€

PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES,
D'AMPLÀRIA <=1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS
(CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

5,12

PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES,
D'AMPLÀRIA <=1 M, DE PLANXA D'ACER DE 12 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS
(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

6,87

P-27

P-28

H1532581

H1533591

M2

M2

€

€
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ELÈCTRODE CONNECTAT A TERRA EN MASSES METÀL·LIQUES I TOTES LES FEINES
ADIENTS.
(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Pàg.:

5

P-52

HQU2AF02

U

NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL.LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS
(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

118,86

€

89,22

€

P-42

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
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

46,84

€

P-53

HQU2E001

U

FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

P-43

HM31U001

U.

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT DE 6 L., INCLÒS COL·LOCACIÓ I SUPORT.
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

58,94

€

P-54

HQU2U003

U.

ESCALFA-MENJARS 10 PERSONES.
(CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

113,47

€

P-44

HQU1531A

MES

MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB
INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL.LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 PLAQUES
TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, AMB INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL.
INCLOU MUNTATGE I DESMUNTATGE.
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

248,96

€

P-55

HQU2U004

U.

PICA PER A RENTAPLATS AMB 3 AIXETES.
(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

160,23

€

P-56

HQU2U005

U.

RECIPIENT PER A LA RECOLLIDA DE BROSSA.
(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

6,92

€

P-57

HQU2U006

U.

GUIXETA METÀL·LICA D'UN COS AMB PANY DE CLAU.
(VINT-I-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

27,10

€

MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT
DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, , AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL. INCLOU MUNTATGE I
DESMUNTATGE.
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

173,64

P-58

HQUA1100

U

FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

115,29

€

P-59

HQUA2100

U

114,60

€

MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE
VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 2
PIQUES AMB AIXETA I TAULELL, AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL. INCLOU MUNTATGE I
DESMUNTATGE.
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

162,56

FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

P-60

HQUAAAA0

U

LLITERA METÀL.LICA RÍGIDA AMB BASE DE LONA, PER A SALVAMENT
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

193,89

€

P-61

HQUACCJ0

U

MANTA DE COTÓ I FIBRA SINTÈTICA DE 110X210 CM
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

20,69

€

P-45

P-46

HQU1A50A

HQU1H53A

MES

MES

€

P-62

HQUAU002

U.

REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA FARMACIOLA.
(DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

19,26

€

MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 3 MM DE GRUIX, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE
TAULER DE FUSTA
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

48,21

€

P-63

HQUAU004

U.

RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

27,51

€

P-64

HQUZU011

U.

€

ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

58,53

€

ESCOMESA D'AIGUA I ENERGIA ELÈCTRICA PER AL MENJADOR I ELS SERVEIS, EN
FUNCIONAMENT.
(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

261,98

U

P-65

HQUZU012

U.

€

BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER
A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

80,61

€

ESCOMESA PER A ENLLUMENAT DE VESTIDORS.
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

68,76

U

P-66

HQUZVVV1

H

MÀ D'OBRA PER CONSERVACIÓ I REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

19,50

€

TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS
(CENT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

100,45

HQU1U007

U.

PENJA-ROBES PER A DUTXA.
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

P-48

HQU21301

U

P-49

HQU22301

P-50

HQU25701

HQU27902

€

0,83

P-47

P-51

€

U

€
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P-1

H141U001

U.

B141U001

Barcelona, novembre 2016

U.

Pàg.:

CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT.

1

1,90

€

1,81000
0,09000

€
€

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

8,39

€

PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE M
Altres conceptes

7,99000
0,40000

€
€

PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA PROJECCIÓ DE PARTÍCULES I A
L'ENCEBAMENT D'ARCS ELÈCTRICS , DE POLICARBONAT TRANSPARENT , ABATIBLE
I PER A ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS DIELÈCTRIC

9,88

€

PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA PROJECCIÓ DE PARTÍCULES
Altres conceptes

9,41000
0,47000

€
€

8,84

€

8,42000
0,42000

€
€

13,76

€

13,10000
0,66000

€
€

11,52

€

10,97000
0,55000

€
€

1,02

€

0,97000
0,05000

€
€

PARELLA DE GUANTS DE TACTE PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL I DORS DE LA
MÀ PELL FLEXIBLE, DIT ÍNDEX SENSE COSTURA EXTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA
AL CANELL

1,44

€

PARELLA DE GUANTS DE TACTE PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL I DORS D
Altres conceptes

1,37000
0,07000

€
€

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

6,79

€

PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTE
Altres conceptes

6,47000
0,32000

€
€

2,32

€

2,21000
0,11000

€
€

CASC DE SEGURETAT, HOMOLOGAT
Altres conceptes

Autor del Projecte
P-2

H142AC60

U

B142AC60
Maira González Trullàs, Arquitecta

P-3

H142BB00

U

U

B142BB00

P-4

H142U001

U

U.

B142U001

U.

ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTES.
ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTES
Altres conceptes

P-5

H143U001

U.

B143U001

U.

PROTECTOR AUDITIU.
PROTECTOR AUDITIU
Altres conceptes

P-6

H144U001

U.

B144U001

U.

CARETA RESPIRACIÓ ANTI-POLS.
CARETA RESPIRACIÓ ANTI-POLS
Altres conceptes

P-7

H144U002

U.

B144U002

U.

FILTRE DE CARETA ANTI-POLS.
FILTRE DE CARETA ANTI-POLS
Altres conceptes

P-8

H1452210

U

B1452210

P-9

H1459630

U

U

B1459630

P-10

H145U001

U

U.

B145U001

U.

PARELLA DE GUANTS LONA-CUIR.
PARELLA DE GUANTS LONA-CUIR
Altres conceptes

P-11

H145U002

U.

B145U002

U.

PARELLA DE GUANTS DE CUIR.
PARELLA DE GUANTS DE CUIR
Altres conceptes

P-12

H146P470

U

PARELLA DE POLAINES PER A SOLDADOR DE SERRATGE AMB TANQUES DE CINTA
TÈXTIL ARRAPANT

3,93

€

3,74000
0,19000

€
€

7,63

€

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

B146P470

P-13

H146U001

U

U.

B146U001

U.

PARELLA DE POLAINES PER A SOLDADOR DE SERRATGE AMB TANQUES DE C
Altres conceptes
PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT.
PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT
Altres conceptes

P-14

H146U002

U.

B146U002

U.

PARELLA DE BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT.
PARELLA DE BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT
Altres conceptes

P-15

H146U003

U.

B146U003

U.

PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES.

H1471101

U

B1471101

P-17

H1482222

U

U

B1482222

P-18

H1483344

U

U

B1483344

P-19

H1484110

U

U

B1484110

U

H1487460

U

B1487460

P-21

H1488580

U

U

B1488580

P-22

H1489790

B1489790

P-23

H148U002

U

U

U

U.

7,27000
0,36000

€
€

20,63

€

19,65000
0,98000

€
€

12,44

€

11,85000
0,59000

€
€
€

25,57000
1,28000

€
€

CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS
METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS
CE

50,86

€

CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈST
Altres conceptes

48,44000
2,42000

€
€

CAMISA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%),
COLOR BEIGE AMB BUTXAQUES INTERIORS, TRAMA 240, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 340

9,45

€

CAMISA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%),
Altres conceptes

9,00000
0,45000

€
€

PANTALONS DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 340

13,07

€

PANTALONS DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI,
Altres conceptes

12,45000
0,62000

€
€

SAMARRETA DE TREBALL, DE COTÓ

2,67

€

SAMARRETA DE TREBALL, DE COTÓ

2,54000
0,13000

€
€

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES,
DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 340

6,76

€

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQ
Altres conceptes

6,44000
0,32000

€
€

DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 I UNE-EN 348

14,70

€

DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
Altres conceptes

14,00000
0,70000

€
€

JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

17,00

€

JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, D
Altres conceptes

16,19000
0,81000

€
€

11,85

€

PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES

Altres conceptes
P-20

2

26,85
Altres conceptes

P-16

Pàg.:

GRANOTA DE TREBALL.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

B148U002

U.

GRANOTA DE TREBALL
Altres conceptes

P-24

H148U003

U.

B148U003

P-25

P-26

H148U999

H152U003

U.

U

U.

H1532581

M2

B0DZWA03

P-28

H1533591

M2

M2

B0DZWC03

P-29

P-30

H6AA2111

M2

M

€

Altres conceptes

10,92000
0,55000

Sense descomposició

33,06
33,06000

€
€

33,01

€

31,44000
1,57000

€
€

PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES,
D'AMPLÀRIA <=1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

5,12

€

PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS, DE 8 MM DE GRUIX, P
Altres conceptes

3,02000
2,10000

€
€

PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES,
D'AMPLÀRIA <=1 M, DE PLANXA D'ACER DE 12 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

6,87

€

PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS, DE 12 MM DE GRUIX,
Altres conceptes

4,69000
2,18000

€
€

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

3,09

€

VESTIT D'AIGUA

TOPALLS PER A CAMIÓ EN MOVIMENTS DE TERRES, INCLÒS COL·LOCACIÓ I
DESMUNTATGE.
TOPALLS PER A CAMIÓ EN MOVIMENTS DE TERRES

U

DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I

0,12600

€

B6AA211A

M

TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTR
Altres conceptes

0,95000
2,01400

€
€

PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL.LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

80,42

€

PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I 2
Altres conceptes

60,20000
20,22000

€
€

PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL.LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

274,06

€

PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I 2
Altres conceptes

230,27000
43,79000

€
€

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, D 10 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER ÉSSER VISTA FINS 3 M, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

28,98

€

H6AZ54A1

U

H6AZ59A1

U

U

B6AZ59A1

P-32

€
€

B6AZAF0A

B6AZ54A1

P-31

11,29000
0,56000

€
€

Altres conceptes
P-27

3

11,47

FAIXA DE PROTECCIÓ LUMBAR

U.

B152U003

VESTIT D'AIGUA.

Pàg.:

HBBAA007

U

U

BBBAD017

U

CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICA

BBBAA007

U

SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE F
Altres conceptes

6,07000

€

2,96000
19,95000

€
€

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-33

P-34

HBBAB115

U

SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS
BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, D 29 CM, AMB
CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

€
€

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 ÉSSER VISTA FINS 12 M
DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

27,71

€

SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NOR
Altres conceptes

7,82000
19,89000

€
€

7,53

€

7,17000
0,36000

€
€

1,30

€

1,24000
0,06000

€
€

3,01

€

2,87000
0,14000

€
€

RADIADOR ELÈCTRIC D'INFRAROIGS MONOFÀSIC DE 230 V DE TENSIÓ, DE 1000 W
DE POTÈNCIA ELÈCTRICA, INSTAL.LAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

73,88

€

RADIADOR ELÈCTRIC D'INFRAROIGS MONOFÀSIC DE 230 V DE TENSIÓ, DE 100
Altres conceptes

46,79000
27,09000

€
€

183,61

€

174,87000
8,74000

€
€

209,75

€

199,76000
9,99000

€
€

261,98

€

U

HBBAU001

U

U.

B1BBU001

U.

CARTELL INDICATIU DE RISC, COL·LOCAT.
CARTELL INDICATIU DE RISC
Altres conceptes

HBC1U00B

M.

B1BCU00B

M.

CORDO REFLECTANT DE SENYALITZACIÓ, INCLÒS SUPORTS, COL·LOCACIÓ I
DESMUNTATGE.
CORDO REFLECTANT DE SENYALITZACIÓ, INCLÒS SUPORTS
Altres conceptes

P-37

HBC1U00D

U.

B1BCU004

U.

GLOBUS DE LLUM VERMELLA PER A SENYALITZACIÓ.
GLOBUS DE LLUM VERMELLA PER A SENYALITZACIÓ
Altres conceptes

P-44

HQU1531A

HE732402

U

BE732400

U

56,13000
2,81000

€
€

MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB
INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL.LECTIU AMB 3 AIXETES, 2 PLAQUES
TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS DE BANY, AMB INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL.
INCLOU MUNTATGE I DESMUNTATGE.

248,96

€

MES MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LAC
Altres conceptes

237,10000
11,86000

€
€

MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB
TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT
DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, , AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL. INCLOU MUNTATGE I
DESMUNTATGE.

173,64

€

MES MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LA
Altres conceptes

165,37000
8,27000

€
€

MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I
AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE
VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 2
PIQUES AMB AIXETA I TAULELL, AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL. INCLOU MUNTATGE I
DESMUNTATGE.

162,56

€

MES MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACA
Altres conceptes

154,82000
7,74000

€
€

MES

BQU1531A

P-45

HQU1A50A

MES

P-46

HQU1H53A

MES

BQU1H53A
P-38

5

U.

BQU1A50A
P-36

Pàg.:

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT DE 6 L
Altres conceptes

7,82000
20,20000

BBBAD025

U

B1M3U001

CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICA
Altres conceptes

SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FO

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€

€

U

HBBAC005

34,07

4

6,05000

BBBAB115

BBBAC005

P-35

Pàg.:

P-47

HQU1U007

U.

B1Q2U007

U.

PENJA-ROBES PER A DUTXA.

0,83

€

PENJA-ROBES PER A DUTXA

0,79000
0,04000

€
€

48,21

€

Altres conceptes
P-39

HG42U001

U

B1G4U001

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MITJA SENSIBILITAT DE 300 A, MUNTAT.
U.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MITJA SENSIBILITAT (300 MA)
Altres conceptes

P-40

HG42U002

U.

B1G4U002

U.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL D'ALTA SENSIBILITAT DE 30 A, MUNTAT.
INTERRUPTOR DIFERENCIAL D'ALTA SENSIBILITAT (30 MA)
Altres conceptes

P-48

P-49
P-41

HGDU0001

U.

B1GD0001

U.

INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ A TERRA, COMPOSTA DE CABLE DE COURE,
ELÈCTRODE CONNECTAT A TERRA EN MASSES METÀL·LIQUES I TOTES LES FEINES
ADIENTS.
INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ A TERRA AMB CABLE DE COURE
Altres conceptes

P-42

P-43

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

BMY31000

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS

BM311611

U

EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
Altres conceptes

HM31U001

U.

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT DE 6 L., INCLÒS COL·LOCACIÓ I SUPORT.

HQU21301

U

BC1K1300

M2

MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 3 MM

22,56000

€

B7J5009A

DM3

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET
Altres conceptes

1,45215
24,19785

€
€

ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

58,53

€

ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4
Altres conceptes

51,03000
7,50000

€
€

BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER
A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

80,61

€

BANC DE FUSTA DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT
Altres conceptes

73,94000
6,67000

€
€

TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

100,45

€

HQU22301

U

BQU22303
249,50000
12,48000

€
€

46,84

€

0,27000

€

35,76000
10,81000

€
€

58,94

€

P-50

HQU25701

U

U

BQU25700

P-51

MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 3 MM DE GRUIX, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE
TAULER DE FUSTA

HQU27902

BQU27900

U

U

U

TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M

89,07000

€

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
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P-52

HQU2AF02

U

BQU2AF02

U

Pàg.:

6

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

7

Altres conceptes

11,38000

€

P-64

ESCOMESA D'AIGUA I ENERGIA ELÈCTRICA PER AL MENJADOR I ELS SERVEIS, EN
FUNCIONAMENT.

261,98

€

NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL.LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

118,86

€

ESCOMESA D'AIGUA I ENERGIA ELÈCTRICA PER AL MENJADOR I ELS SERVEIS
Altres conceptes

249,50000
12,48000

€
€

106,60000
12,26000

€
€

68,76

€

89,22

€

Altres conceptes

65,49000
3,27000

€
€

84,00000
5,22000

€
€

Altres conceptes

19,50
19,50000

€
€

113,47

€

108,07000
5,40000

€
€

NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, PER A 2 USOS
Altres conceptes

P-53

HQU2E001

U

BQU2E002

FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS
U

FORN MICROONES, PER A 2 USOS
Altres conceptes

P-54

HQU2U003

U.

B1Q2U003

U.

ESCALFA-MENJARS 10 PERSONES.
ESCALFA-MENJARS PER A 10 PERSONES
Altres conceptes

P-55

HQU2U004

U.

B1Q2U004

U.

PICA PER A RENTAPLATS AMB 3 AIXETES.

€

152,60000
7,63000

€
€

RECIPIENT PER A LA RECOLLIDA DE BROSSA.

6,92

€

RECIPIENT PER A LA RECOLLIDA DE BROSSA

6,59000
0,33000

€
€

Altres conceptes
P-56

HQU2U005

U.

B1Q2U005

U.

Altres conceptes
P-57

HQU2U006

U.

B1Q2U006

U.

GUIXETA METÀL·LICA D'UN COS AMB PANY DE CLAU.

27,10

€

25,81000
1,29000

€
€

FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

115,29

€

FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇ
Altres conceptes

109,80000
5,49000

€
€

FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

114,60

€

FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'OR
Altres conceptes

109,14000
5,46000

€
€

GUIXETA METÀL·LICA D'UN COS AMB PANY DE CLAU
Altres conceptes

P-58

HQUA1100

U

BQUA1100

P-59

HQUA2100

U

U

BQUA2100

P-60

HQUAAAA0

U

U

BQUAAAA0

LLITERA METÀL.LICA RÍGIDA AMB BASE DE LONA, PER A SALVAMENT
U

LLITERA METÀL.LICA RÍGIDA AMB BASE DE LONA, PER A SALVAMENT
Altres conceptes

P-61

HQUACCJ0
BQUACCJ0

U

MANTA DE COTÓ I FIBRA SINTÈTICA DE 110X210 CM
U

MANTA DE COTÓ I FIBRA SINTÈTICA DE 110X210 CM
Altres conceptes

P-62

HQUAU002
B1QAU002

U.
U.

REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA FARMACIOLA.
REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA FARMACIOLA
Altres conceptes

P-63

HQUAU004
B1QAU004

U.
U.

RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.
RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI
Altres conceptes

U.

B1QZU011

P-65

HQUZU012

U.

U.

B1QZU012

P-66

HQUZVVV1

U.

H

ESCOMESA PER A ENLLUMENAT DE VESTIDORS.
ESCOMESA PER A ENLLUMENAT DE VESTIDORS

MÀ D'OBRA PER CONSERVACIÓ I REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ

Barcelona, novembre 2016

160,23

PICA PER A RENTA-PLATS AMB 3 AIXETES

HQUZU011

193,89

€

184,66000
9,23000

€
€

20,69

€

19,70000
0,99000

€
€

19,26

€

18,34000
0,92000

€
€

27,51

€

26,20000
1,31000

€
€

Autor del Projecte

Maira González Trullàs, Arquitecta

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost SiS PARC DE LA INFANTA

CAPÍTOL

01

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES

ACTIVITAT

01

PROTECCIONS INDIVIDUALS

1

PRESSUPOST

Pàg.:
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 - 2)

26 HQUAU004

U.

9,000

17,10

TOTAL

PROTECTOR AUDITIU. (P - 5)

13,76

4,000

55,04

Obra

01

Pressupost SiS PARC DE LA INFANTA

U.

CARETA RESPIRACIÓ ANTI-POLS. (P - 6)

11,52

4,000

46,08

CAPÍTOL

01

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES

4 H142BB00

U

PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA PROJECCIÓ DE
PARTÍCULES I A L'ENCEBAMENT D'ARCS ELÈCTRICS , DE
POLICARBONAT TRANSPARENT , ABATIBLE I PER A ACOBLAR AL
CASC AMB ARNÈS DIELÈCTRIC (P - 3)

9,88

4,000

39,52

ACTIVITAT

02

PROTECCIONES COL·LECTIVES

5 H144U002

U.

FILTRE DE CARETA ANTI-POLS. (P - 7)

1,02

4,000

4,08

6 H145U001

U.

PARELLA DE GUANTS LONA-CUIR. (P - 10)

2,32

4,000

9,28

7 H146U001

U.

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT. (P - 13)

20,63

9,000

185,67

8 H146U002

U.

PARELLA DE BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT.
(P - 14)

12,44

9,000

111,96

9 H148U002

U.

GRANOTA DE TREBALL. (P - 23)

11,85

9,000

106,65

10 H148U003

U.

VESTIT D'AIGUA. (P - 24)

11,47

9,000

103,23

U.

CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT. (P - 1)

2 H143U001

U.

3 H144U001

ACTIVITAT

RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI. (P - 63)

1,90

1 H141U001

2

27,51

9,000

01.01.01

247,59
1.876,01

1 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, D 10 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER ÉSSER VISTA FINS 3 M,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 32)

28,98

2,000

57,96

2 HBBAB115

U

SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS EN COLOR BLANC, D 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 33)

34,07

2,000

68,14

3 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 ÉSSER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 34)

27,71

2,000

55,42

4 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 - 42)

46,84

2,000

93,68

5 H6AZ54A1

U

PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I
ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT,
PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 30)

80,42

1,000

80,42

11 H142U001

U.

ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTES. (P - 4)

8,84

4,000

35,36

12 H145U002

U.

PARELLA DE GUANTS DE CUIR. (P - 11)

3,93

4,000

15,72

13 H146U003

U.

PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES. (P - 15)

26,85

4,000

107,40

14 H148U999

U

FAIXA DE PROTECCIÓ LUMBAR (P - 25)

33,06

4,000

132,24

15 H1452210

U

PARELLA DE GUANTS DE TACTE PER A ÚS GENERAL, AMB
PALMELL I DORS DE LA MÀ PELL FLEXIBLE, DIT ÍNDEX SENSE
COSTURA EXTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL (P - 8)

1,44

9,000

12,96

16 H1487460

U

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A
OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE
COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 (P - 20)

6,76

9,000

60,84

17 H1482222

U

CAMISA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR BEIGE AMB BUTXAQUES INTERIORS,
TRAMA 240, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 17)

9,45

9,000

85,05

18 H1489790

U

JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS
EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR GROC,
TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 22)

17,00

9,000

153,00

6 H6AZ59A1

U

PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I
ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT,
PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL.LICA, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 31)

274,06

1,000

274,06

19 H1483344

U

PANTALONS DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES
LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR
GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 340 (P - 18)

13,07

9,000

117,63

7 H152U003

U.

TOPALLS PER A CAMIÓ EN MOVIMENTS DE TERRES, INCLÒS
COL·LOCACIÓ I DESMUNTATGE. (P - 26)

33,01

2,000

66,02

8 H1533591

M2

PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE
DE RASES, D'AMPLÀRIA <=1 M, DE PLANXA D'ACER DE 12 MM DE
GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 28)

6,87

12,000

82,44

9 H1532581

M2

PLATAFORMA METÀL.LICA PER A PAS DE PERSONES PER
SOBRE DE RASES, D'AMPLÀRIA <=1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8
MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 27)

5,12

8,000

40,96

20 H1484110

U

SAMARRETA DE TREBALL, DE COTÓ (P - 19)

2,67

9,000

24,03

21 H146P470

U

PARELLA DE POLAINES PER A SOLDADOR DE SERRATGE AMB
TANQUES DE CINTA TÈXTIL ARRAPANT (P - 12)

7,63

4,000

30,52

22 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 - 9)

6,79

4,000

27,16

DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 I UNE-EN 348 (P - 21)

14,70

CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE
A, DE POLIÈSTER I FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE
SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS METÀL.LICS I
MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT

50,86

2,000

101,72

8,39

2,000

16,78

23 H1488580

U

24 H1471101

U

25 H142AC60

U

TOTAL
2,000

29,40

ACTIVITAT

01.01.02

819,10

Obra

01

CAPÍTOL

02

Pressupost SiS PARC DE LA INFANTA
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

ACTIVITAT

01

APARELLS DE PROTECCIÓ

SEGONS CE (P - 16)
PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC

1 HG42U001

U

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MITJA SENSIBILITAT DE 300 A,

183,61

1,000

183,61

MUNTAT. (P - 39)
euros

euros

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST
2 HG42U002

TOTAL

U.

ACTIVITAT

Pàg.:
INTERRUPTOR DIFERENCIAL D'ALTA SENSIBILITAT DE 30 A,
MUNTAT. (P - 40)

01

Pressupost SiS PARC DE LA INFANTA

CAPÍTOL

02

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

ACTIVITAT

02

ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

TOTAL

U.

ACTIVITAT

1,000

01.02.01

Obra

1 HGDU0001

209,75

INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ A TERRA, COMPOSTA DE CABLE
DE COURE, ELÈCTRODE CONNECTAT A TERRA EN MASSES
METÀL·LIQUES I TOTES LES FEINES ADIENTS. (P - 41)

261,98

1,000

01.02.02

3

PRESSUPOST

Pàg.:

209,75

4 HE732402

U

RADIADOR ELÈCTRIC D'INFRAROIGS MONOFÀSIC DE 230 V DE
TENSIÓ, DE 1000 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA, INSTAL.LAT I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 38)

73,88

1,000

73,88

393,36

5 HQU22301

U

ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL DOBLE COMPARTIMENT
INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 49)

58,53

6,000

351,18

6 HQU25701

U

BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA,
AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 50)

80,61

1,000

80,61

7 HQU27902

U

TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE
LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10
PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P 51)

100,45

1,000

100,45

261,98

261,98

8 HQU2U003

U.

ESCALFA-MENJARS 10 PERSONES. (P - 54)

113,47

1,000

113,47

9 HQU2E001

U

FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL.LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 53)

89,22

1,000

89,22

10 HQU2AF02

U

NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL.LOCADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 52)

118,86

1,000

118,86

Obra

01

Pressupost SiS PARC DE LA INFANTA

CAPÍTOL

04

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

11 HQU2U006

U.

GUIXETA METÀL·LICA D'UN COS AMB PANY DE CLAU. (P - 57)

ACTIVITAT

01

EXTINTORS D'INCENDIS

12 HQU2U004

U.

PICA PER A RENTAPLATS AMB 3 AIXETES. (P - 55)

1 HM31U001

TOTAL

U.

ACTIVITAT

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT DE 6 L., INCLÒS COL·LOCACIÓ
I SUPORT. (P - 43)

01

Pressupost SiS PARC DE LA INFANTA

05

EQUIPAMENTS

ACTIVITAT

01

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

2 HQU1531A

3 HQU1A50A

MES

MES

MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ
D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT
DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES
D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I
TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA,
AIGÜERA DE 2 PIQUES AMB AIXETA I TAULELL, AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL. INCLOU MUNTATGE I
DESMUNTATGE. (P - 46)

162,56

6,000

975,36

248,96

MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8,2X2,5X2,3 M DE
PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE
GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB
AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, , AMB
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,

173,64

6,000

6,000

1.493,76

1.041,84

1,000

27,10

1,000

160,23
7,47

13 HQU1U007

U.

PENJA-ROBES PER A DUTXA. (P - 47)

0,83

9,000

U.

RECIPIENT PER A LA RECOLLIDA DE BROSSA. (P - 56)

6,92

1,000

6,92

15 HQU21301

U

MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 3 MM DE GRUIX, COL.LOCAT
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA (P - 48)

48,21

1,000

48,21

16 HQUZU012

U.

ESCOMESA PER A ENLLUMENAT DE VESTIDORS. (P - 65)

68,76

1,000

68,76

17 HQUZU011

U.

ESCOMESA D'AIGUA I ENERGIA ELÈCTRICA PER AL MENJADOR I
ELS SERVEIS, EN FUNCIONAMENT. (P - 64)

261,98

1,000

261,98

18 HQUA1100

U

FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (P - 58)

115,29

1,000

115,29

19 HQUA2100

U

FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT
EN EL TREBALL (P - 59)

114,60

1,000

114,60

20 HQUAU002

U.

REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA FARMACIOLA. (P - 62)

21 HQUAAAA0

U

LLITERA METÀL.LICA RÍGIDA AMB BASE DE LONA, PER A
SALVAMENT (P - 60)

22 HQUACCJ0

U

MANTA DE COTÓ I FIBRA SINTÈTICA DE 110X210 CM (P - 61)

TOTAL

MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 3,7X2,3X2,3 M DE
PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE
GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB
INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL.LECTIU AMB 3
AIXETES, 2 PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I
COMPLEMENTS DE BANY, AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL. INCLOU MUNTATGE I DESMUNTATGE. (P - 44)

27,10
160,23

14 HQU2U005
58,94

58,94

CAPÍTOL

MES

1,000

01.04.01

Obra

1 HQU1H53A

58,94

4

ACTIVITAT

19,26

1,000

19,26

193,89

1,000

193,89

20,69

1,000

20,69

01.05.01

5.483,03

Obra

01

Pressupost SiS PARC DE LA INFANTA

CAPÍTOL

06

SENYALITZACIO PROVISIONAL

ACTIVITAT

01

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

1 HBBAU001

U.

CARTELL INDICATIU DE RISC, COL·LOCAT. (P - 35)

7,53

20,000

150,60

2 HBC1U00B

M.

CORDO REFLECTANT DE SENYALITZACIÓ, INCLÒS SUPORTS,
COL·LOCACIÓ I DESMUNTATGE. (P - 36)

1,30

50,000

65,00

3 HBC1U00D

U.

GLOBUS DE LLUM VERMELLA PER A SENYALITZACIÓ. (P - 37)

3,01

40,000

120,40

4 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

3,09

5,000

15,45

5 HQUZVVV1

H

19,50

7,000

136,50

(P - 29)

ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL. INCLOU MUNTATGE I
DESMUNTATGE. (P - 45)

euros

MÀ

D'OBRA
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CONSERVACIÓ

I
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DE

euros
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PRESSUPOST

Pàg.:

5

SENYALITZACIÓ (P - 66)
TOTAL

ACTIVITAT

01.06.01

487,95

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: ACTIVITAT
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ACTIVITAT
01.01.01
PROTECCIONS INDIVIDUALS
1.876,01
ACTIVITAT

01.01.02

PROTECCIONES COL·LECTIVES

CAPÍTOL

01.01

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES

819,10

ACTIVITAT

01.02.01

APARELLS DE PROTECCIÓ

ACTIVITAT

01.02.02

ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

261,98

CAPÍTOL

01.02

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

655,34

2.695,11
393,36

ACTIVITAT

01.04.01

EXTINTORS D'INCENDIS

58,94

CAPÍTOL

01.04

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

58,94

ACTIVITAT

01.05.01

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

5.483,03

CAPÍTOL

01.05

EQUIPAMENTS

5.483,03

ACTIVITAT

01.06.01

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

487,95

CAPÍTOL

01.06

SENYALITZACIO PROVISIONAL

487,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9.380,37
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPÍTOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL
01.01
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES
2.695,11
CAPÍTOL

01.02

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

CAPÍTOL

01.04

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

CAPÍTOL

01.05

EQUIPAMENTS

CAPÍTOL

01.06

SENYALITZACIO PROVISIONAL

Obra

01

Pressupost SiS PARC DE LA INFANTA

655,34
58,94
5.483,03
487,95
9.380,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9.380,37
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost SiS PARC DE LA INFANTA
9.380,37
9.380,37

euros

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ..........................................................................

9.380,37

13,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 9.380,37............................................................

1.219,45

6,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 9.380,37.............................................................

562,82

Subtotal

11.162,64

21,00 % IVA SOBRE 11.162,64...........................................................................................

2.344,15

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRETZE MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS )

Barcelona, novembre 2016
Autor del Projecte

Maira González Trullàs, Arquitecta

€

13.506,79
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4. ANNEXOS GRÀFICS
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Rases
Perspectiva i detall

Tanques
Tanca peatonal

A.
B.
C.

Planta
Alçat
Perfil

A.
B.
C.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

MEMÒRIA

PROTECCIÓ EN RASES
EN FORATS I OBERTURES
DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS

MAIRA GONZÀLEZ TRULLÀS, ARQUITECTA

Entibacions
Tipus d'entibació

Entibacions
Criteris de disseny

A.
B.
C.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

MEMÒRIA

Estrabament Lleuger.
Estrabament semilleuger.
Estrabament Complert.

MAIRA GONZÀLEZ TRULLÀS, ARQUITECTA

4.
Entibacions
Detalls entibació mòduls metàl·lics

Realitzada la operació de la rasa es reomple de material i alhora
s´extreuen els panells.

Instal·lacions elèctriques
Esquema tipus

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.

A.
B.
1.
2.
3.
C.
1.
2.
3.

PERSPECTIVA
PROCÉS
Col.locació del mòdul
Col.locació del tub en zona protegida.
Rebliment parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent.
EXCAVACIÓ
Col.locació de la capçalera.
Simultàniament a l´excavació es van clavant els panells.
Excavació acabada. Si és necessari es col.loca algún recolçament

per a evitar el vinclament dels panells.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
13.

Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.
Línia subterrània
Muntants
Presa de terra
Aïllament reforçat
Aïllament reforçat
Comandament de tall general, exterior
Armari interior a l´edifici ( petita potència )
Armari exterior a l´edifici ( gran potència )
Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.
Anell en el fons de l´excavació
Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
Circuit de posada a terra

A.

Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.
Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat

B.
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retardat per a alimentar els diferents muntants.

Senyalització
Advertiment

Senyalització
Obligació

Senyalització
Prohibició
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Urbanisme: senyalització
plafó desviament trànsit

Urbanisme: senyalització
barrera rígida portàtil

1. plafó desviament de trànsit

barrera rígida de formigó (portàtil)
1. Axonomètrica
2. Alçat transversal
3. Planta detall AA
4. Secció BB
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5. Secció AA
6. Alçat longitudinal
Urbanisme: senyalització
balisa amb llums intermitents

1.balissa amb llums intermitents

Urbanisme: senyalització
con de balisament
1.con de balissament
Urbanisme: senyalització
senyalització en talls de carreteres de desviament

senyalització en talls de carreteras de desviament
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1.voravia
2.tanca direccional 2x1m.
3.cons de balisament reflectants
4.senyal lluminosa
5.obres
Alçada de les senyals (de la part inferior del senyal al terra 1m.)
Mides recomenables
Calçades sense voravies
Diàmetre cm discos: 60
Triangles L: 70-90
Quadrets L: 60
Panels: 80x40
Cons: 60
Calçades amb voravia
Diàmetre cm discos: 90
Triangles L: 90-175
Quadrets L: 90
Panels: 165x70
Cons: 50x70
Autopistes, Autovies
Diàmetre cm discos: 120
Triangles L: 175
Quadrets L: 120
Panels: 195x95
Cons: 70x90

Urbanisme: senyalització
equip senyalització provisional trànsit

Equip estándard Senyalització provisional d'obres per carretera convencional
Equip de senyalització provisional
Urbanisme: senyalització
plafó senyal indicatiu precaució obres
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Senyalització obres: Precaució, zona en obres
Senyalització obres: Precaució, zona en obres
Urbanisme: senyalització
plafó senyal indicatiu no passeu zona en obres
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Urbanisme: senyalització
plafó senyal indicatiu prohibit el pas
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Senyalització obres: balisa intermitent, cèdula fotoelèctrica

Senyalització obres: Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra

Urbanisme: rases
esquema protecció rases
Urbanisme: senyalització
balisa intermitent cèdula fotoelèctrica
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esquema apuntalament de rases
1. rasa sense apuntalament
2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega
3. rasa amb apuntalemant per sobrecàrrega
4. rasa en profunditat amb sobrecàrrega
a.apuntalament horitzontal
b.apuntalament vertical
5. rasa amb sobrecàrrega lleugera

protecció de rases, esquema
1. Secció
2. Perspectiva
3. Esquema de protecció de rases

Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat
com a mínim l'esmentada amplada cal que sigui de:
0.50m fins a 1.00m. de profunditat
0.65m fins a 1.50m. de profunditat
0.75m fins a 2.00m. de profunditat
0.80m fins a 3.00m. de profunditat
0.90m fins a 4.00m. de profunditat
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat

Urbanisme: rases
esquema apuntalament rases
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Urbanisme: rases
perspectiva
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esquema protecció de rases
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m.
3. Escala amb sabata
4. Senyal de perill
5. Senyal de prohibició indicativa de risc
6. En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H

protecció per a murs de contenció
1. Barana
2. Encofrat
3. Escala
4. Focus de treball

Urbanisme: forats i obertures
esquema de protecció

Urbanisme: mur de contenció
esquema de protecció
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Proteccions en forats i obertures

Pòrtic de balisament, protecció de línies elèctriques
1. Secció explicativa
a=distància de protecció
h=pas lliure
s=senyal indicativa alçada màxima
2. Perspectiva

Urbanisme: línies elèctriques
Pòrtic de balisament, protecció de línies elèctriques
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Urbanisme: línies elèctriques
distàncies relatives per la maquinària d'obra
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Distàncies relatives de protecció per la maquinària d'obra propera a les línies elèctriques aèries
1. Línies Baixa Tensió
a=distància de protecció 2.00m
2. Línies Alta Tensió fins a 57.000v.
a=distància de protecció 3.00m
3.Línies Alta Tensió majors 57.000v
a=distància de protecció 5.00m

Esquema de pas per sota de línies aéries de Baixa Tensión
a=2.00m.

Urbanisme: vessament de terres
esquema límit de retrocés

Urbanisme: línies elèctriques
esquemes de pas per sota Línies B.T.
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Esquema protecció i senyalització de desmunts i terraplens

Esquema límit retrocés en vassament de terres
variable segons el tipus de terreny

Urbanisme: vessament de terres
esquema protecció de desmunts i terraplens
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Urbanisme: maquinària d'obra. Grues.
control de nivell
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Control de nivell
1.control de nivell posterior
2.control de nivell lateral
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Urbanisme: maquinària d'obra. Grues.
col·locació estabilitzadors

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues.
perspectiva de pas

pas sota línies elèctriques
perspectiva

Col·locació estabilitzadors
distàncies
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Urbanisme: maquinària d'obra. Grues.
recolçaments

Col·locació estabilitzadors
recolçaments
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5. PLÀNOLS
ESS1 IMPLANTACIÓ I SENYALITZACIÓ D’OBRA (1)
ESS2 IMPLANTACIÓ I SENYALITZACIÓ D’OBRA (2)
ESS3 DETALLS (1)
ESS4 DETALLS (2)
ESS5 DETALLS (2)
ESS6 DETALLS (3)

ANNEX: LLISTAT DE CENTRES SANITARIS PROPERS I ITINERARI
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CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
CAP GABARRA
C. Bellaterra, 41,
08940 - Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 376 82 50
CAP DOCTOR MARTI I JULIA
Av. Baix Llobregat, 17
08940- Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 475 12 90
CAP CAN MORITZ
Mossèn Andreu, 13
08940- Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 471 45 10
CAP SANT ILDEFONS
Av Republica Argentina, S/N
08940 - Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 471 20 00

HOSPITALS
CENTRE ATENCIÓ ESPECIALITZADA CORNELLÀ DE LLOBREGAT
C. Bellaterra, 41, 4ª-5ª planta
08940 - Cornellà de Llobregat
Tel.:93 557 99 40, extensión 5600
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Rubió i Ors, 104
08940- Cornellà de Llobregat
Tel.:93 4751529
HOSPITAL DE SANT JOAN DESPÍ MOISÈS BROGGI
C. Jacint Verdaguer, 90
08970 - Sant Joan Despí
Tel.: 93 553 12 00
CLÍNICA DIAGONAL
C/ Sant Mateu, 24-26
08950 Esplugues de Llobregat
Tel.:932 05 32 13

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS
061
112
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ANNEX NÚM. 16: ASPECTES AMBIENTALS
ÍNDEX
1. OBJECTIUS

1. OBJECTIUS
El present annex es basa en una avaluació i identificació dels vectors ambientals que es veuen

2. FONTS D’INFORMACIÓ

afectats per l’obra projectada, en aquest cas les actuacions de millora en el Parc del Canal de

3. VECTORS AMBIENTALS

l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat.

3.1. Població

Una vegada identificats els vectors, es justificarà que l’obra no causarà impacte sobre els

3.2. Residus

vectors ambientals citats.

3.3. Materials
3.4. Atmosfera
3.5. Sòl i subsòl

Es descriuran les mesures correctores que s’hagin de desenvolupar per tal de minorar els
impactes sobre els vectors identificats.
2. FONTS D’INFORMACIÓ

3.6. Hidrologia
3.7. Energia

Per l’elaboració de la present memòria ambiental s’han tingut en compte diverses fonts que han
proporcionat informació relacionada amb la reducció de l’impacte ambiental que pot ocasionar

3.8. Flora i fauna

l’obra, entre elles la normativa ambiental vigent vinculada a cada vector ambiental d’impacte.

3.9. Paisatge

3. VECTORS AMBIENTALS
4. QUADRE RESUM
5. REFERÈNCIES LEGALS

3.1. Població
• Utilitat per a la població:
El present projecte executiu descriu les millores a efectuar en el parc.
Bàsicament les millores es centren en:
-millora en l’accés Nord del Parc, executant una nova escala que facilitarà l’accés dels usuaris
al parc en aquest punt
-millora en la instal.lació de reg
-millores en el mobiliari de jocs infantils
És doncs voluntat d’aquest projecte la millora de l’accessibilitat per a la població. A banda
d’aquestes millores, el projecte aposta per un espai públic de qualitat en tota la globalitat del
parc.
• Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses:
a. Informació complementària de l’obra:

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de la Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

Es garantirà en tot moment l’accés dels usuaris als equipaments que es troben a l’interior del

d. Planificació de l’execució de l’obra:

parc: Viver d’empreses Edifici Camprubí, Camp de Futbol Fontsanta Fatjó i Casal Sant Jordi.
Es procurarà al màxim que l’activitat econòmica no es vegi afectada per l’execució de les
obres.
b. Avaluació de les barreres arquitectòniques:

Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps possible reduint, en
conseqüència, les afeccions en fase d'execució.
Caldrà establir una planificació del projecte que generi el mínim impacte possible per a la
població i a la seva mobilitat i accessibilitat, tenint en compte la vida de la zona.

En tractar-se d’una obra que es troba acotada dins la superfície d’un parc, l’usuari patirà les
conseqüències que es derivin del tancament de certes zones del parc en el moment dels
treballs.
La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població
(Ajuntament, associacions), mitjans de comunicació (radio, premsa) i s’atendran particularment

e. Control de plagues:
En el cas que hi hagi possibilitats d’aparició de plagues, es proposaran les mesures oportunes
per tal d’evitar que aquestes puguin afectar a la població.
f. Formació específica dels operaris:

les consultes dels afectats que així ho requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats
hauran de ser restituïts. Està prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles,

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació

objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera

vehicles, en especial les que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat

s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les

reduïda, d’acord amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de

actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada

supressió de barreres arquitectòniques.

subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el
responsable de prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en especial el què es

• Existència de Patrimoni Cultural a la Zona

refereix a la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles.
No hi ha constància que a la zona hi hagi restes arqueològiques i/o paleontològiques.
Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de
sortida i d’entrada de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies

3.2. Residus

reglamentàries. Es senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona
aliena a la mateixa, col·locant-se en el seu cas els tancaments oportuns. El personal
responsable de l’obra s’encarregarà - al seu càrrec - de dirigir les operacions d’entrada i
sortida, avisant als vianants a fi d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no
podran estacionar-se vehicles ni maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i

En l’annex num 17: Estudi de Gestió de Residus de construcció i demolició es detalla:
-estimació de la quantitat i tipologia dels residus generats a l’obra
-mesures de prevenció i minimització dels residus generats

descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.
-inventari dels abocadors on dipositar els diferents tipus de residus
c. Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles:
No es preveu l’existència de materials contaminants.
L’actuació no comporta el tall permanent dels carrers que envolten l’àmbit de la proposta,
sense que això impliqui que en moments puntuals, i per necessitats de l’obra, es pugui efectuar

La connexió de les aigües sanitàries de les casetes s’efectuarà a través del sistema unitari que

un tall de la circulació durant l’entrada/sortida de vehicles a l’obra.

existeix al Parc.

L’accés dels vehicles de serveis al parc s’haurà de garantir durant el transcurs de les obres.

3.3. Materials

L’empresa responsable d’aquestes buscarà la millor manera de fer-ho compatible.
• Consum de materials
La construcció de l’obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions
establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut.

a. Compra correcta i emmagatzematge adequat
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Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials emmagatzemats perquè no es

En el cas específic d’aquest projecte, es demanarà la utilització de materials que disposin

malmetin contribueix a minimitzar el consum de materials.

d’eco-etiqueta, en la mida del possible, com ara el formigó prefabricat i el mobiliari urbà.

El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte

Respecte a aquests materials que tinguin etiquetes ecològiques, caldrà tenir en compte:

i s’haurà de reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els materials garantint les seves
propietats i ordre fins al moment de l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de planificar
correctament les compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps d’emmagatzematge i
evitar així que els recursos es transformin en residus.
b. Manipulació i transport adequat

- Etiquetes ecològiques Tipus I (assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per
tercers).
- El distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció
està regulada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d’uns
criteris ambientals específics per producte o categoria de productes i uns criteris generals

El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines

(compliment de la legislació ambiental).

adequades en cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de forma adequada per tal
que el transport no representi un perill potencial per a la seguretat dels treballadors i els
materials no es malmetin.

- Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren
habitualment a les obres són: productes de fusta; productes prefabricats de formigó amb
material reciclat; productes d’àrid reciclat; productes de plàstic reciclat.

c. Optimització de l’ús dels materials
- Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es poden trobar, entre
Caldrà tenir en compte, per una banda, la modulació de les peces per evitar retalls innecessaris

d’altres productes, pintures i vernissos per a interiors.

(que el tècnic les especifiqui, i si s’escau faci referència a la numeració del plànol
d’especejament que formarà part de la documentació gràfica del projecte); i per altra, la
justificació de l’adopció de solucions constructives més durables.
d. Materials amb acreditació de qualitat

- Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per
tercers. Són auto declaracions que fan els propis fabricants).
- Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental, la seva
finalitat és la d’explicar els impactes d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent;

En general, tots els materials emprats als capítols següents hauran de complir amb el control

sí estan verificades per tercers).

documental de segells i distintius homologats: paviments, sanejament, enllumenat, reg.
També es recomana la utilització de formigó en massa per a usos no estructurals que incorpori
e. Plans de manteniment de les instal.lacions i dels seus components

àrid reciclat.

En tractar-se d’un projecte d’un espai públic, el manteniment serà realitzat per les empreses

A les instal.lacions elèctriques es recomana utilitzar conductors que no continguin halògens en

mantenidores designades per l’Ajuntament de Cornellà i pels tècnics del Departament de

la seva composició, per tal de reduir problemes d’emissió de gasos nocius en cas d’incendi.

Promoció i Conservació de l’Espai Públic de l’AMB, i per tant se seguiran les directrius

3.4. Atmosfera

especificades als seus Plecs de Condicions.
• Emissió de gasos i pols
f. Materials emprats al projecte
a. Avaluació de les emissions de CO2
A continuació es fa un llistat dels materials majoritaris del projecte:
Donades les característiques de l’obra, les emissions de CO2 no seran les majors que les
Acer, acer galvanitzat, additius, aigua, àrid, formigó, ciment, formigó prefabricat, fusta,

generades pel trànsit diari de vehicles al llarg del carrer.

imprimació antioxidant, massilla de poliuretà, matèria vegetal, morter prefabricat, oli sintètic,
polietilè, PVC.

b. Emissió de substàncies tòxiques

• Sostenibilitat dels materials

Per tal de controlar les emissions de substàncies tòxiques, s’haurà de requerir que el personal
d’obra treballi amb l’equip adequat i que aquest sigui homologat per tal que no es produeixin les
emissions.
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c. Pols generada a l’obra

a. Disminuir les molèsties per vibracions i soroll

Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes.

Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts

L’amassament del formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el

en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. S’entén per soroll produït per les

paviment o la rasa. Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols

activitats, el que prové de les màquines, les instal·lacions, les obres.

es cobriran amb lones en tots els recorreguts (interns i externs a l’obra). Es cobriran amb lones
les superfícies dels aplecs provisionals. Es faran recs periòdics d’aquelles parts de l’obra on es
produeixin grans volums de pols. S’han de rentar les rodes dels vehicles d’obra per tal d’evitar
generar pols. Realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i en la mesura
que sigui possible. Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment de terres. El
tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es farà, prioritàriament amb guillotina o, altrament,
amb maquinària prevista de via humida. Es disposarà de màquines que realitzin escombrats
periòdics del sòl juntament amb els rentats. Tancar els elements necessaris pel transport de

En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una
lectura dels nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat de construcció no genera un
soroll superior al fixat en la normativa vigent. En cas que es superin els nivells sonors
establerts, es demanarà el permís corresponent.
Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments:
certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell
màxim de potència acústica.

materials (cintes transportadores) mitjançant carenats o ruixar el material transportat.
Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública hauran de tenir un nivell de potència de
d. Formació específica dels operaris
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera
s’informarà els operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les
actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada

com a màxim 95 dB. En el cas que l’obra tingui una durada prevista superior a 3 mesos,
s’haurà de substituir per una escomesa elèctrica.
Les obres amb durada superior a 3 mesos hauran de disposar d’un servei ambiental amb
formació i experiència acreditada en acústica que realitzarà un seguiment periòdic de l’impacte
acústic de l’obra.

subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

Qualsevol actuació relacionada amb l’execució de les obres que:

• Emissió d’olors

- superin els llindars màxims permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en període
diürn, durant més de set dies i/o que generi un increment igual o superior a 10 dB(A) sobre el

a. Disminuir les molèsties per olors
Es contemplarà el fet que en cas d’haver de realitzar una activitat que pugui provocar una
elevada contaminació odorífera, s’informarà prèviament a la població propera al respecte.
En quant a les aigües residuals, es prendran les mesures correctores necessàries segons les
indicacions establertes per la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.
b. Formació específica dels operaris

nivell guia de la zona a una distància de dos metres de les obres,
- per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin executar
durant l’horari establert o entre setmana,
- tot i treballar, dins l’horari establert, s’executin a prop d’equipaments d’alta sensibilitat,
entenent per aquests: escoles, escoles bressol, equipaments sanitaris, biblioteques, i
residències de gent gran. hauran de seguir el procediment establert per l’autorització
d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora d’horari, que tinguin lloc a Cornellà de Llobregat” i

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació

presentar-lo als Departaments encarregats de la concessió de les llicències d’implantació a

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera

l’espai públic.

s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les
actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.
• Emissió de soroll i vibracions. Impacte acústic

b. Horari de l’obra
L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic i en les obres
de construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres, allargant-se fins les 21h
els treballs que no utilitzin maquinària. Les obres de serveis i canalitzacions però, tenen fixat el
seu horari d’actuació entre les 8 i les 18 hores.

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de la Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

Fora d’aquest horari, només es permet executar, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, que haurà

de tal manera que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat inicial en què es

d’estar disponible a peu d’obra:

trobava.

- Les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un servei essencial

Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb precaució, evitant sorolls

per als ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon, i els

innecessaris i es deixaran nets els espais utilitzats.

serveis relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies fins al moment que
s’aconsegueixi restablir el servei avariat;
- Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els
béns. Els treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a l’horari
normal de treball a l’obra.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
poden produir sobre la circulació, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en
una data i horari específic.
c. Formació específica dels operaris

c. Restauració i condicionament del terreny ocupat
Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els
espais ocupats per les obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn.
L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els desperfectes
ocasionats per les obres.
Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos durant el
termini de l’execució de les obres, seran reposats a càrrec del contractista, amb elements de
qualitat similar a la inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat.

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les
actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

3.5. Sòl i subsòl

La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions
mínimes indicades a l’Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic
municipal.
La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres
hauran de ser completades en el moment de finalitzar les obres.
Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de restaurar
i condicionar la zona ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix, s’haurà de

• Ocupació del terreny
a. Minimització de l’ocupació del terreny
Durant la construcció de les obres, s’ocuparà el mínim espai necessari. Es controlaran i
minimitzaran les zones d’acopi, e es protegirà el sòl ocupat per evitar infiltracions i

reconstruir la zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials.
La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció de Servei
d’Inversions i Espai vial i la Direcció de Serveis d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient.
d. Delimitació de l’obra

contaminacions.
Les casetes i els contenidors es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de
b. Netedat de l’obra
Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà
que les rodes dels vehicles que entren i surtin de l’obra no embrutin de fang, restes de formigó,
l’entorn de l’obra. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra es trobi en correctes
condicions de neteja, ja que és la millor garantia per minimitzar les afeccions a l'entorn exterior.
En general, s’han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de l’activitat,
s’eviti qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori,

l’obra. Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest
àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran en el pla de
seguretat les àrees previstes per a aquest fi.
L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar,
documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el
perímetre de l’àmbit de l’obra.
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Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de càrrega i

a. Gestió correcta dels sobrants de terra

descàrrega de material, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta
tasca i exclusivament en l’ interval de temps en què es realitzin.

En tots els casos serà d’obligat compliment que el responsable de realitzar el moviment de
terres justifiqui el destí final dels sobrants mitjançant albarà de l’abocador autoritzat o document

Les tanques seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de

escrit de l’empresa que les ha rebut.

l’obra. En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les
tanques i del tancament.
El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de
recollida d’escombraries.

b. Amuntegament de terres
No es poden acumular terres en l’àmbit de domini públic. Les terres que puntualment surtin de
l’execució de l’obra es dipositaran temporalment en contenidors homologats i, un cop plens, es
retiraran a l’abocador. Els contenidors, quan no s’utilitzin o estiguin plens, hauran de ser retirats

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits,

el mateix dia, sense que sobresurtin més de 0,30m.

publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original
c. Reutilització dels materials sobrants
Les tanques estaran alineades i unides entre si.
En cas que les terres siguin aprofitables, haurà de quedar constància en un document escrit, el
Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes tapes estaran

volum i el lloc on aniran a parar aquestes terres.

envoltades per tanques i degudament senyalitzades.
• Afectació de les propietats físiques del sòl
El tancament de l’obra s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona destinada a
emmagatzematge d’accessoris, utillatge, maquinària, casetes i contenidors.
e. Formació específica dels operaris

a. Evitat canvis en la qualitat del sòl durant la construcció
En general, des de l’inici de l’obra s’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, de residus o
altres deixalles fora dels llocs autoritzats, especialment cal estudiar la possible contaminació

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació

del sòl per l’abocament de productes contaminants procedents de la maquinària, vehicles i de

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera

les operacions amb formigó. Els sòls que allotjaran la maquinària hauran d’estar

s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les

impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la transmissió de substàncies de diferent naturalesa

actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada

cap al terreny. Per tant, les operacions de manteniment (canvis d’oli, aplicació de lubricants,

subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà

desgreixants) s’hauran d’executar sobre aquestes plataformes, que disposaran a més d’un

cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

sistema de drenatge o canaleta amb pendent suficient com per a transportar per gravetat els
líquids residuals generats cap a una arqueta de recollida, impermeabilitzada i estanca, que

• Existència de capa de terra vegetal
Durant l’execució de l’obra es buscarà un lloc d’acopi temporal d’aquesta terra, per la seva
utilització posterior.
D'aquesta manera s’aconsegueix poder comptar amb una terra excel·lent per la reposició en
zones de futur enjardinament. Per tal que així sigui, l’apilament es realitzarà amb la terra
esponjada: no s’ha de compactar ni passar-hi maquinària per sobre i l’alçària màxima de les
piles serà de 2m.
El substrat de terra vegetal, s’extreu del propi emplaçament d’obra. En el moment de
l'excavació es separa la capa orgànica de la resta de terra de capes inferiors.
• Gestió de moviments de terres

acollirà finalment aquests residus.
En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos, i demés residus líquids
tòxics procedents del parc de maquinària, fora de dita superfície impermeabilitzada.
L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. La neteja de cubes, com a tal, es
farà a la planta. A l’obra únicament es podrà autoritzar la neteja de les canaletes de les cubes
dels camions i, per fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat. L’aigua
resultant del rentat de canaletes s’utilitzarà preferiblement, com a rec pel curat del formigó.
Si es condiciona un recipient per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant (ubicat en
un lloc concret i senyalitzat), haurà d’estar impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el
recipient estigui ple, es gestionarà el residu mitjançant un gestor autoritzat.
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En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per

En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra

escrit de què les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients (a la pròpia

d’algun element, que permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última

central o en un centre específic mitjançant cubes de decantació).

instància, si les aigües no poden abocar-se a clavegueram, hauran de ser eliminades
mitjançant camió cisterna i gestionades per un gestor autoritzat. En aquest últim cas, el

S'evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, greixos,
restes de manteniment de maquinària, additius.
Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli; en cas contrari s’haurà
d’obligar a parar fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament
subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material granular.
En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els vals
conforme aquests canvis s’han realitzar en una zona condicionada.
Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un
seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra.
Tots el vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent de les inspeccions tècniques que
els pertoquin.

contractista haurà d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la documentació de seguiment
de les aigües residuals que informin sobre el correcte destí i tractament de les mateixes.
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions
potencialment contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin
alterar les condicions originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats.
D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit
realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra, en el clavegueram proper a la
zona, essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees
habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues.
En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de
l’erosió canalitzant correctament l’escorriment de les aigües pluvials i, si la xarxa a connectarho ho permet, prèvia autorització de la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.

Abans d’iniciar les obres cal realitzar un estudi de la naturalesa del terreny afectat per l’obra
analitzant la seva aptitud i estabilitat en front de les sol·licitacions previstes, tant temporals
durant l’execució com definitives durant l’explotació de l’actuació prevista, així com la seva
agressivitat potencial. Caldrà estudiar els antecedents sobre l’ús del sòl, especialment per
analitzar la seva possible contaminació i, cas de ser necessari, preveure les mesures per a la
seva descontaminació.

Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos
constructius, solen estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la claredat i la
qualitat les masses d’aigua. En aquests casos, a més del perill d’arrossegament de sòlids,
l’execució de l’obra pot provocar també efluents que arribin a superar els límits permesos per la
legislació vigent i si s’aboquen sobre els medis receptors, afectar negativament la qualitat
ecològica de l’entorn.

b. Formació específica dels operaris
D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació

formigoneres.) generen residus que poden resultar força contaminants si no es gestionen

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera

correctament.

s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les
actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.
3.6. Hidrologia

Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la
tipologia d’afecció potencial i a les característiques implícites a cada obra.
Durant la fase de moviment de terres en qualsevol tipologia d’obra, apareixen talussos i/o
noves superfícies desprotegides que poden patir fenòmens erosius en el cas de produir-se
pluges intenses. Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de

• Afectació dels sistemes de drenatge superficials

sediments en la xarxa de drenatge propera si no s’estableixen mesures preventives al respecte.

a. Evitar canvis en la qualitat i drenatge de les aigües superficials

b. Garantir el drenatge per evitar el risc d’inundació

Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors

Quan les obres es desenvolupin en indrets amb molta probabilitat d’episodis plujosos

establerts per les legislacions vigents.

torrencials, caldrà avaluar la necessitat de construir bai-passos de seguretat o corredors
alternatius per a prevenir possibles desajustos, desbordaments o, també, errades en el
sanejament.
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• Afectació dels sistemes hídrics subterranis

minimitzar les extraccions i, en qualsevol cas caldrà justificar que no es produeixen fenòmens
de subsidència a l’entorn de l’obra ni impactes negatius en els aprofitaments existents.

a. Evitar canvis en la qualitat i drenatge de les aigües subterrànies
• Consums d’aigua
No es preveu la possible afectació de cap aqüífer durant les obres del present projecte.
Tanmateix, es donen les següents advertències:

a. Estudiar la possibilitat d’ús d’aigua subterrània o d’aprofitament d’aigua de pluja

Quan no sigui possible evitar l’afectació caldrà tenir present que queda prohibit l’abocament al

S’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les activitats d’obra, pel que caldrà

clavegueram de les aigües bombejades des del subsòl quan puguin aprofitar-se pels serveis

definir les possibilitats d’ús d’aigua subterrània, sigui de la pròpia obra, sigui mitjançant la xarxa

municipals.

municipal de distribució d’aigua no potable, per tal d’aprofitar-la en les diferents activitats d’obra
que necessitin aigua. En qualsevol cas caldrà disposar de les corresponents autoritzacions.

D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit
realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra en el clavegueram proper a la

b. Reducció del consum d’aigua

zona, essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees
habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues.

En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum d'aigua real,
procurant ajustar-lo a les necessitats raonables. Es farà una comparativa de consums d’aigua

Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin els sistemes hídrics

per les mateixes activitats, per tal de poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra.

subterranis pel qual inclouran un estudi de les condicions hidro-geològiques i incorporaran les

Cal utilitzar l’aigua de manera racional, eficaç i eficient. Es tracta de conèixer el consum i

mesures per a no afectar-lo.

detectar desviacions no justificades. S’han d’establir mesures de foment per l’estalvi d’aigua.

En qualsevol cas caldrà un informe previ favorable del Departament d’Abastament sobre

Les unitats d’obra afectades són, principalment, les relacionades amb la compactació de terres,

l’afectació als aqüífers, de les mesures correctores adoptades i del possible aprofitament de

regs periòdics de l’entorn de l’obra i el curat del formigó (in-situ).

l’aigua bombejada.
c. Formació específica dels operaris
Els projectes hauran d’incorporar les actuacions previstes al Pla d’aprofitament dels recursos
hídrics alternatius a l’àmbit de l’obra.

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera

Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos

s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les

constructius, solen estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la qualitat i la

actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada

quantitat de les masses d’aigua.

subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de
formigoneres) generen residus que s’infiltren al terreny i que poden resultar força contaminants

3.7. Energia

si no es gestionen correctament. Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures
preventives adaptades a la tipologia d’afecció potencial i a les característiques implícites a cada
obra. Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediments en

• Consums d’energia
a. Ús de maquinària eficient i registre de consums

els cursos d’aigua propers si no s’estableixen mesures preventives al respecte.
El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics per tal
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions
potencialment contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin
alterar les condicions originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats.
b. Garantir el drenatge de l’aigua. Preveure fluctuacions extraordinàries del nivell freàtic
En el cas de que per a l’execució de les obres, temporalment sigui necessari extraure aigua del
subsòl caldrà justificar que s’han adoptat les mesures constructives més adients per a

de prendre mesures correctores en cas que s’observin consums desmesurats. Al mercat hi ha
equips elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o bé
motors d’alta eficiència que redueixen el consum energètic i que en cas que es consideri oportú
poden ser requerides al contractista.
b. Col.locació d’elements d’il.luminació eficients
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Aquesta senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor.

Les operacions seran realitzades per la Direcció de Serveis d’Espais Verds o, en cas de fer-se
per empreses externes, supervisades per aquesta Direcció.

Es seleccionaran aquells elements que tinguin un consum energètic inferior.
És obligatòria la reposició de tots els arbres i plantacions que hagin quedat afectats per
Les obres que afectin la calçada o que es trobin en carrers amb enllumenat públic insuficient,

l’execució de les obres.

requeriran senyalització lluminosa en tot el perímetre tancat.
En qualsevol cas, s’haurà de complir el que preveu la Norma Granada.
c. Formació específica dels operaris
La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció de Serveis d’Espais
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera

Verds. Únicament es podran realitzar trasplantaments d’arbres durant el període indicat per
cada una de les espècies a trasplantar:

s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les
actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada

- Caducifolis de clima fred: hivern

subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

- Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada primaveral i de
tardor)

3.8. Flora i fauna
- Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final d’hivern i final d’estiu (abans de la
• Existència de comunitats vegetals o animals
a. Mesures per minvar l’afectació a les comunitats vegetals

brotada primaveral i de tardor)
- Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i començament d’estiu (preferentment
palmeres i similars)

En cas que sigui necessari el trasplantament o la retirada d’arbres per a l’execució de l’obra, cal
coordinar prèviament l’operació junt amb la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial de

b. Mesures per minvar l’afectació a les comunitats animals

l’Àrea de Medi Ambient i seguir, en tot moment, el protocol de retirada establert per la Direcció
de Serveis d’Espais Verds.

En tractar-se d’una actuació urbana, no es preveu que cap comunitat animal quedi afectada per
la realització de les obres.

Cinc dies abans d’efectuar el trasplantament o retirada de l’arbrat afectat per l’obra s’ha
d’informar, a nivell de porteria, els veïns limítrofs, seguint el model de comunicat corporatiu
facilitat per la Direcció de Serveis d’Espais Verds.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El

3.9. Paisatge
• Impacte visual
La actuació d’urbanització té lloc dins d’una zona urbana, i l’impacte visual de les obres es
mínim, ja que no hi ha construccions elevades per sobre de l’alçada d’una persona.

contractista vetllarà per què els escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’haurà de regar periòdicament, sempre

Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per

que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. Els escocells que

l’Ordenança dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament.

quedin inclosos dins l’àmbit d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera
Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, no creïn un impacte
que la superfície sigui contínua i sense ressalts. Els troncs dels arbres estaran protegits, si

visual important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte.

s’escau, per taulons de fusta de 2m d’alçària i lligats exteriorment.
El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits,
Si la Direcció de Serveis d’Espais Verds ho considera oportú, prèviament a l’execució de les
obres i a càrrec del promotor o contractista, els arbres i plantacions afectats seran traslladats al
lloc que es determini.

publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
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4. QUADRE RESUM

espècies vegetals autòctones, etc.

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

1

Per al correcte enteniment del quadre cal tenir en compte el següent:

1.6

Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les
molèsties a la fauna.

X

0

• D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés

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

3 (∗)

A continuació es presenta un quadre resum amb les consideracions ambientals significatives
del projecte d’urbanització.

d’execució de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre
s’escriurà D/X.

D/X

Sí

• 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.
HIDROLOGIA

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
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).

D

3 (∗)

D

Sí

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).

D

3 (∗)

D

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

0

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

0

2.5

Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el
consum d’aigua.

D

3

D/X

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/X

2.7

Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau de
permeabilitat per tal de mantenir un sòl permeable.

D

2

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)

X

3 (∗)

X

conseqüència de disposar d’un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO
14001:2004.
• 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

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).

1.2

Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals
afectades, protegides i no protegides.

1.3

Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna.

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

(∗) Aplicarà en el cas d’existir aquest aspecte en l’àmbit d’actuació de l’obra.

D/X

D

D
D

D/X

Valoració

∗

3(

)

Aplica

D

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislació vigent

Sí

0
0

2

D/X

Sí
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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.

X

3 (∗)

X

2.10

Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats
d’obra.

X

1

X

2.11

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

Sí

3.9

Aspecte

D/X

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).

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

Minimització del canvi en l’orografia del terreny

D

D

Valoració

3 (∗)

Aplica

D

Sí

D/X

3

D/X

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

2

X

X

3

X

X

1

X

D/X

1

X

SÒL I SUBSÒL
Aspecte de
compliment
obligat per la
legislació vigent

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.

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.

3.13

Fer ús de lavabos químics quan no es puguin connectar amb la xarxa
de clavegueram.

3.14

Reutilització i reciclatge de materials a l’obra.

3

Sí

Sí

ATMOSFERA

3.3
3.4

3.5

Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als
efectes del seu futur reaprofitament i tractament.
Controlar que es segueixen les bones pràctiques ambientals en la
neteja de canaletes de cubes de formigó.

1

Aspecte

D/X

X

2
3

3

D

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.

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.).

3.8

Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada,
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra
1
2
vegetal). ( ) ( )

D/X

Valoració

Valoració

Aplica

D

3

D

Sí

4.1

Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient
4
mesures per disminuir-les. Mapa de capacitat acústica de la zona .

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

D/X

X

SÒL I SUBSÒL

Aspecte

D/X

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislació vigent

D

Aplica

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislació vigent

ATMOSFERA
D/X

3 (∗)

D/X

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.

D

D/X

Sí

1

D

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.

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.

4

Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’ajuntament del municipi.

Sí
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Aspecte

D/X

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.

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

D/X

Valoració

3

3

4.5

Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc.

X

1

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

0

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 (∗)

4.8

4.9

4.10

4.11

Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de
terres, circulació de maquinària, materials que el vent pot arrossegar).

X

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

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

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

2

3 ( ∗)

2

3(∗)

Aplica

D

D/X

MATERIALS

Sí

Aspecte

Sí

D/X

Valoració

Aplica

Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat
6
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.

D

3

D

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

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

1

D

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

1

D

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

5.9

Ús de materials prefabricats.

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

X

D/X

Sí

D/X

X

Sí

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.

MATERIALS

Aspecte

5.1

5.2

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislació vigent

5.3
Sí

X

D

l’aprofitament en la desconstrucció.

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislació vigent

D/X

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

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

D

Valoració

2

Aplica

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislació vigent

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

D/X
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a:

2

D/X

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf
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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

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
7
modifica el RD 1378/1999.

D/X

3 ( ∗)

D/X

Sí

6.13

No causar una contaminació important en el medi ambient en la
demolició d'estructures i instal·lacions que continguin amiant,
així com la retirada d'amiant o de materials que el continguin
procedents d'aquells, i que provoquin despreniment de fibres o
pols d'amiant (tal i com estableix el Reial Decret 108/1991, d'u
de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del
medi ambient produïda pel amiant).

D/X

3 ( ∗)

D/X

Sí

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislació vigent

Sí

RESIDUS

Aspecte

D/X

6.1

Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser
reutilitzats.(1) (2)

6.2

Reutilització dels materials generats en el fresat dels ferms de
l’obra. (1) (2)

6.3

Reutilització a l’obra, materials/residus provinents d’altres
activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2

6.4

Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no
especials.

D/X

Valoració

1

Aplica

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislació vigent

X

ENERGIA

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

1

X
Aspecte

D/X

0

X

3

D/X

3

X

D/X

D/X

Valoració

Aplica

7.1

Minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix
consum i promovent l’ús d’energies renovables.

D

1

D

7.2

Seguiment, programació i avaluació de les tasques per tal de
minimitzar els consums energètics.

X

2

X

POBLACIÓ

Sí
Aspecte

D/X

Valoració

Aplica

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

X

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislació vigent

RESIDUS

Aspecte

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

Valoració

Aplica

D/X

3

X

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

2

D

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

D

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

D

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

6.11

Ús de materials prefabricats.

D

1

D

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislació vigent

8.1

POBLACIÓ

Aspecte

8.2

Identificació i protecció dels punts d’interès geològic,
paleontològic, històric i cultural i minimització de l’impacte.

D/X

Valoració

Aplica

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislació vigent

D

3 ( ∗)

D

Sí

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).

Sí

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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•Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les activitats.

(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i
situació prèvia i FM 730.02.03).

8.3

Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a
l'obra.

X

3

X

8.4

No interferir en l’accessibilitat de la població afectada.

X

3

X

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

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

2

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).

•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

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.

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.

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.

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.

3 ( ∗)

mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres.
D

Sí
•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

D/X

3 ( ∗)

qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
D/X

Sí
•Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies
exòtiques invasores.

X

3 ( ∗)

X

Sí

D/X

3

X

Sí

9.1

Vector ambiental: hidrologia
•Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

D/X

3

D/X

Sí

d’Aigües.
•Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

D/X

3 ( ∗)

D/X

Sí

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

PAISATGE

Aspecte

•Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

de construcció i de demolició.
D/X

Valoració

Aplica

X

2

X

Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge.

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislació vigent

•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,

5. REFERÈNCIES LEGALS
Vector ambiental: flora i fauna
•Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

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.
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•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.
•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.
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 cotenen.
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ANNEX NÚM. 17: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
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4.
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4.1

Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) ........................................................ 2

4.2

Àmbit d’aplicació................................................................................................................ 2

4.3

Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició .................................. 2

4.4

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició ................................. 2

5.

MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS ............................................................................ 2

6.

ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS .............................................................................. 3

7.

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 Projecte Executiu de les actuacions de millora
en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat.
2. OBJECTIU

L’AMB, 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.

6.1

Classificació LER i estimació dels residus. ........................................................................ 3

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

6.2

Inventari de Residus Especials.......................................................................................... 3

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:

OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS ................................................................................ 4
7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra ........................................................................ 4
7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra......................................................................... 5

8. MARC LEGISLATIU ........................................................................................................................ 5
9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS ..................................... 5
10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ......................................................................................... 5
11. PRESSUPOST ............................................................................................................................. 5
12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS ............................................ 6

B.PLÀNOLS
C.PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
D.PRESSUPOST

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.
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4. DADES GENERALS

demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en
aquella legislació.

4.1 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 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.

4.3 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.

4.4 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:

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.

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
1
2
3
4
5

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):
6

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.

7
8

4.2 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

9

10
11

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los
al mateix emplaçament.
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense
gairebé generar residus.
S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar.
S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.
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.
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.
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.
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.
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.
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.
S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació
posterior.

Sí


No
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
12

Sí


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.

No


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)





No

150101*





150101*





080117*





080121*





080111*





070103* /
070403*/070404*





080409*





070216*





170903*





170903*





200121*





RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles

(pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)
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
- Residus de decapants o desenvernissants

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies

perilloses

Classificació LER i estimació dels residus.

S’utilitzen?

Sí



orgànics o altres substàncies perilloses

6.1

codi
LER

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

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:

- Dissolvents

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
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES

TOTAL DE L’OBRA
Material i Codi LER
Inerts o mescles de formigó, maons,
teules i materials ceràmics que no
contenen substàncies perilloses (170107)
Formigó (170101)
Teules i materials ceràmics (170103)
Vidre (170202)
Metalls barrejats (170407)
Fusta (170201)
Plàstic (170203)
Envasos de paper i cartró (150101)
No especials (170904)
Especials* (170903)
Terra i pedres que no contenen
substàncies perilloses (170504)

6.2

Pes (t)

m3
75.46

ARTIFICIALS
-

Residus que contenen silicones perilloses

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que

contenen substàncies perilloses
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses

Fonts: Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi PROGROC
JUL08_CO080724.

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC

659.55

Inventari de Residus Especials

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials
que es generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma,
s’ha d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus.

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les
activitats d’enderroc.
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INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS
D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma)

codi LER

S'ha detectat?

Sí  No 

Quantitat

T

m3

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*





160211*





200121*





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*





TOTAL AMIANT
RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses

u.

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
1 Separació segons
Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons
tipologia de residu
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
 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.
Especials
- 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
 contenidor per a inerts barrejats
 contenidor per a inerts formigó
 contenidor per a inerts Ceràmica
 contenidor per a d’altres inerts
Inerts
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses

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.

No Especials

Inerts+no especials

 contenidor per a fusta
 contenidor per a metall
 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:  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.
 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 :

2

Reciclatge de residus
petris inerts en l’ obra

3

Senyalització dels
contenidors
Inerts

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació
selectiva prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

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:
Paper i cartró
Plàstic (LER
Cables elèctrics
Fusta (LER 170201)
Ferralla (LER 170407)
(LER 150101)
170203)
(LER 170411)

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
F: Fàcilment Inflamable
C: Corrosiu
E: Explosiu
T+: Molt Tòxic
F+: Extremadament Inflamable

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:
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8. MARC LEGISLATIU
N: Perillós per al medi
ambient

O: Comburent

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 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.

Xn: Nociu.
Xi: Irritant.

9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
Fonts: Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC
JUL08_CO080724.

En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol
d’emplaçament i un altre de la planta 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.

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.

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.

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA
4

Destí dels residus segons
tipologia
Inerts

Quantitat estimada
Tones

3

m

Gestor
Codi

Observacions

Nom

10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

 Reciclatge
 Planta de transferència
 Planta de selecció
75,46
659,55

 Dipòsit

Residus No Especials

E-676-99

Quantitat estimada
Tones

m3

Dipòsit controlat de
runes i altres residus
de la construcció d’
Esparreguera

Gestor
Codi

Residus enderrocs
Terres

En el Document Núm. 3 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.
11. PRESSUPOST

Observacions

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra, IVA inclòs
ascendeix a:
15.705,40 € ( QUINZE MIL SET-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

Nom

Reciclatge:

En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els
amidaments i els abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra.

 Reciclatge de metall
 Reciclatge de fusta

 Reciclatge altres

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.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i
segons es detalla a continuació:

 Planta de transferència

Capítol de gestió de residus:

 Planta de selecció

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.

 Reciclatge de plàstic
 Reciclatge paper-cartó

 Dipòsit

Residus Especials

Quantitat estimada
Tones

m3

Gestor
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.

Observacions
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B.PLÀNOLS

12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

DOCUMENT NÚM. 1

MEMÒRIA

DOCUMENT NÚM. 2

PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM. 3

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM. 4

PRESSUPOST

Barcelona, Desembre 2016
L’autora de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de
demolició

Maira González Trullàs
Arquitecta col.legiada 38158-6
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C.PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1

1.1

ÍNDEX PLEC GESTIÓ DE RESIDUS
1

2

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC ............................................................................................................... 7
1.1

Identificació de les obres ................................................................................................................. 7

1.2

Objecte ............................................................................................................................................ 7

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
Identificació de les obres

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Ajuntament de
Cornellà per a la redacció del Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del
Canal de l’Infanta.
1.2

Objecte

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU ...................................... 7
2.1

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor)....................................................... 8

2.2

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) .................................................. 9

2.3

Gestor de residus de construcció i de demolició ............................................................................. 9

2.4

Coordinador de seguretat i de salut en obra ................................................................................. 10

2.5

Director d'obra ............................................................................................................................... 10

3

REQUISITS LEGALS.............................................................................................................................. 11

4

CONDICIONS ECONÒMIQUES ............................................................................................................. 11
4.1

Criteris d'aplicació ......................................................................................................................... 11

4.2

Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus .................................... 12

4.3

Certificació del pressupost de Gestió de Residus ......................................................................... 12

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.

2

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.

1

Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors.
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2.1

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:
-

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:

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.

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:

-

L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència
d’obres.

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.

-

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.

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.

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.
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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.
2.2

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.

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).
2.3

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
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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.

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:

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.

a)El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

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, 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.

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.

2.4

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)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.

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”.
2.5

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:
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industrials usados.

5.Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de
residus que siguin preceptives.

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.

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.
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o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora dels residus

REQUISITS LEGALS

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.

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.

oLLEI 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.

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.
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CONDICIONS ECONÒMIQUES
4.1

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:
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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.

Barcelona, Desembre 2016

L’autora de l’Estudi de Gestió de Residus

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.
4.2

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.

Maira González Trullàs

F2R2

Arquitecta col.legiada 38158-6

-

Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició a
instal·lació autoritzada de gestió de residus.

-

Disposició de residus a instal·lació autoritzada
de gestió de residus.

F2R3

F2R4

F2R6

F2RA

-

Matxuqueig de residus petris a l’obra.
F2RM

-

Trituració de residus no petris a l’obra.
F2RT

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.

4.3

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.

D.PRESSUPOST
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost CQ_PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

01

ESTUDI GESTIO DE RESIDUS

1

RESUM DE PRESSUPOST

U

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL.LIC, CAPACITAT 5
M3 PER RUNA, ENTREGA, RECOLLIDA, TRANSPORT DELS
RESIDUS, INERTS O NO ESPECIALS,D'OBRA NOVA AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU I
SUPLEMENT PER CONTENIR ALTRES RESIDUS INDUSTRIALS.
TOT INCLÒS.

1

NIVELL 2: CAPITOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL
01.01
ESTUDI GESTIO DE RESIDUS
10.907,28
Obra

1 F2R5V04P

Pàg.:

24,08

6,000

144,48

01

Pressupost CQ_PARC DE LA INFANTA

10.907,28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.907,28
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost CQ_PARC DE LA INFANTA
10.907,28
10.907,28

(P - 1)
2 K2R24200

M3

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO
105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 2)

20,52

30,000

615,60

3 K2RA8E00

KG

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS ESPECIALS,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 8)

0,08

7.800,000

624,00

4 K2R450DA

M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A
20 KM (P - 3)

5,80

659,550

3.825,39

5 K2RA7LP0

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 - 7)

4,94

659,550

3.258,18

6 K2R642AA

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 20 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 5)

8,49

75,460

640,66

7 K2R542AA

M3

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 4)

7,85

75,460

592,36

8 K2RA71H1

M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON
SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 6)

15,99

75,460

1.206,61

TOTAL

CAPITOL

01.01

10.907,28

euros

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ..........................................................................

10.907,28

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 10.907,28............................................................

654,44

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 10.907,28.........................................................

1.417,95

Subtotal

12.979,67

21,00 % IVA SOBRE 12.979,67...........................................................................................

2.725,73

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( QUINZE MIL SET-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS )

Barcelona, novembre 2016
Autors del Projecte

Maira González Trullàs, Arquitecta

€

1

15.705,40
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ANNEX-18. ACCESSIBILITAT

El present projecte contempla l’acompliment de tot allò relatiu al decret d’accessibilitat, en la
mesura que sigui possible i allí on s’intervé. El projecte no afegeix cap reducció de les
condicions d’accessibilitat existents. En concret, el Projecte vetlla pel compliment de:
o ORDEN VIV/561/2010, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO
Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
o PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
- Llei 20/1991 del Departament de Benestar Social, 25-11-91 (DOG 4/12/91)
o 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 CE-DOGC núm. 1527, 09/12/91
o SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES - D. 100/1984 del Departament de
Sanitat i Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84)
o SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS I EN ELS
PROJECTES I OBRES D'URBANITZACIÓ - Circular del Departament de Sanitat i Seguretat
Social (1982)
o DECRET 505-2007 DE APROVACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES I NO
DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES DISCAPACITADES PER L’ACCÉS I UTILITZACIÓ
DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS I EDIFICACIONS .

El canvi més important pel que fa a l’accessibilitat es troba en l’accés nord, en el qual
s’enderroca l’actual escala i es construeix de nou, tot adaptant-la a les normes i criteris actuals
d’accessibilitat. La nova escala, a diferència de l’anterior, contempla el pas dels vianants
perpendicular al desenvolupament del graonat. També incorpora un doble passamà, un a una
altura de 100 cm i l’altre a 75 cm en la zona de l’eix de l’escala.
Els graons que es projecten tenen una estesa de 40cm i una alçada de 15.5cm i no presenten
discontinuïtats.
En l’interior del parc no hi ha cap modificació en les condicions d’accessibilitat.
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ANNEX-19 FASES D’OBRA

El termini d’execució de les obres s’ha previst en 6 mesos. Tots els treballs de què constarà
preveuen ésser duts a terme en una sola fase. Aquests no tindran cap afectació sobre el trànsit
rodat en les vies públiques properes al parc.
Durant l’execució dels treballs es garantirà el funcionament ordinari dels equipaments que es
troben dins el parc: camp de futbol Fontsanta-Fatjó , la casa Camprubí i el Centre SocioSanitari Sant Jordi.
L’entrada de maquinària i de treballadors de l’obra es farà per l’accés del C/ Mercè Rodoreda.
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ANNEX. 20: PLA D’OBRA

Per a l’execució de les obres s’ha previst un termini de 6 mesos. S’executarà en una sola fase.
Els treballs a executar s’organitzen segons el següent cronograma.
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ANNEX NÚM .21: JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació de preus s’ha fet seguint la metòdica establerta a l’article 130 del Reglament General
de la Llei de contractes de l’Estat i d’acord amb el que diu l’article 127.1 del Reglament.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.:

1

MA D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

A0121000

H

OFICIAL 1A

23,02000

€

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS

16,58000

€

A0122000

H

OFICIAL 1A PALETA

23,02000

€

C1105A00

H

RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR

68,31000

€

A0123000

H

OFICIAL 1A ENCOFRADOR

22,36000

€

C110F900

H

FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA

92,39000

€

A0124000

H

OFICIAL 1A FERRALLISTA

23,02000

€

C1311440

H

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

87,04000

€

A0125000

H

OFICIAL 1A SOLDADOR

22,88000

€

C1312340

H

PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

83,24000

€

C1312350

H

PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T

98,11000

€

A0127000

H

OFICIAL 1A COL·LOCADOR

22,51000

€

A012D000

H

OFICIAL 1A PINTOR

19,62000

€

C1313330

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T

50,00000

€

A012F000

H

OFICIAL 1A MANYÀ

22,87000

€

C1315010

H

RETROEXCAVADORA PETITA

42,27000

€

C1315B20

H

RETROEXCAVADORA MITJANA AMB BIVALVA BATILON

64,01000

€

C13161E0

H

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A
60 CM D'AMPLÀRIA

45,80000

€

A012H000

H

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

24,08000

€

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

23,78000

€

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

23,02000

€

A012P000

H

OFICIAL 1A JARDINER

24,22000

€

C131U020

H

RETROEXCAVADORA DE 50 HP

26,79000

€

A012P200

H

OFICIAL 2A JARDINER

25,21000

€

C1331100

H

MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA

55,40000

€

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T

47,41000

€

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T

66,20000

€

A0133000

H

AJUDANT ENCOFRADOR

20,68000

€

C1335080

A0134000

H

AJUDANT FERRALLISTA

20,44000

€

C13350C0

A0137000

H

AJUDANT COL·LOCADOR

19,99000

€

C13361P0

H

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T, AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

62,71000

€

H

PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CM

8,80000

€

6,63000

€

A013D000

H

AJUDANT PINTOR

17,43000

€

C133A0J0

A013F000

H

AJUDANT MANYÀ

20,07000

€

C133A0K0

H

SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

20,65000

€

C133M0Q0

H

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

43,59000

€

C1342260

H

MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE
FONDÀRIA

14,39000

€

C1501800

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T

38,50000

€

C1501900

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T

48,25000

€

C1501A00

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T

51,72000

€

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

20,68000

€

A013P000

H

AJUDANT JARDINER

21,50000

€

A0140000

H

MANOBRE

19,25000

€

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

19,92000

€

A016P000

H

PEÓ JARDINER

18,83000

€

A01H2000

H

OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT

22,51000

€

A01H3000

H

AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT

19,99000

€

C1502E00

H

CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3

42,60000

€

C1503000

H

CAMIÓ GRUA

46,00000

€

C1505120

H

DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC

25,47000

€

C150G800

H

GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T

C1701100

H

CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR

C1702D00

H

CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC

C1705600

H

C1705700

H

C1709A00

H

C1709B00

H

48,98000

€

156,75000

€

28,42000

€

FORMIGONERA DE 165 L

1,77000

€

FORMIGONERA DE 250 L

2,87000

€

ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

78,03000

€

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

10,61000

€

C170V020

H

ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA

26,24000

€

C2005000

H

REGLE VIBRATORI

4,86000

€

C200S000

H

EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC

6,99000

€

CR113000

H

DESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA DE 0,42 KW DE POTÈNCIA

0,86000

€

CR311010

H

TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ADOBADORA D'1 PLAT CENTRÍFUG

30,10000

€

CR713300

H

HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ, AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA

35,00000

€

CZ12X00A

H

13,40000

€

INCORPORADA DE 15 A 20 KW
COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL
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B0111000

M3

AIGUA

B0310020

T

SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS

1,11000

€

B0D625A0

CU

PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS

8,56000

19,18000

€

B0D629A0

CU

PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS

22,27000

€
€

B0DZA000

L

DESENCOFRANT

2,15000

€

B0F15251

U

MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,29000

€

KG

FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT

2,01000

€

B0311010

T

SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS

17,87000

€

B0312010

T

SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS

18,00000

€

B0312020

T

SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS

20,37000

€

B031U210

M3

SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA

12,28000

€

B1Z0A010

B0321000

M3

SAULÓ SENSE GARBELLAR

12,00000

€

B1Z0D300

M3

LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT

222,60000

€

B1Z73100

M2

PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS, UNE-EN 13163 DE 10 MM DE GRUIX, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB
UNA CARA LLISA I CANTELL LLIS, PER A SEGURETAT I SALUT

0,80000

€

B2RA71H1

T

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

10,50000

€

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)

4,70000

€

B2RA8E00

KG

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS ESPECIALS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,08000

€

B2RA9SB0

T

DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
ESPECIALS 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)

45,00000

€

B7B151F0

M2

GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE
200 A 250 G/M2

0,90000

€

B7J10284

M

PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA PLANA DE 230 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNT DE TREBALL
INTERIOR

38,49000

€

B7J10AE1

M

PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE 300 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNT DE
DILATACIÓ INTERIOR

66,37000

€

B89ZU001

KG

PINTURA ANTICARBONATACIÓ, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES EN
DISPERSIÓ AQUOSA

11,89000

€

B965101P

M

VORADA PREFABRICADA TIPUS JARDÍ J-1 O O SIMILAR DE FORMIGÓ 150X300X1000

11,02000

€

B965103P

M

VORADA PREFABRICADA TIPUS TAULÓ P-3 O SIMILAR DE FORMIGÓ 80X200X1000

3,85000

€

B965106P

M

GRAO PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS SUPERSTEP WHITE DE BREINCO O SIMILAR, DE
60X40X15CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 20 CM D'ALÇÀRIA.

14,95000

€

B99ZZ090

U

ESCOCELL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 180 CM DE DIÀMETRE, 20 CM
D'ALÇÀRIA I 10 MM DE GRUIX

155,98000

€

B9F1V006

M2

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 60X60 CM I 7 CM DE GRUIX

11,90000

€

B9H1V130

T

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO D-12/20 AMB GRANULAT
PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

28,12000

€

B0330020

T

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

18,60000

€

B0331Q10

T

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

16,81000

€

B0332020

T

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS

19,94000

€

B0332Q10

T

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

16,50000

€

B0372000

M3

TOT-U ARTIFICIAL

20,48000

€

B03D1000

M3

TERRA SELECCIONADA

9,33000

€

B0512401

T

CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

103,30000

€

B0514301

T

CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS

76,19000

€

B0532310

KG

CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ

0,09000

€

B0552420

KG

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1

0,31000

€

B0604210

M3

FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

63,88000

€

B0641090

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

53,04000

€

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

59,55000

€

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

62,92000

€

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

59,54000

€

B06B2300

M3

HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS HF-4 MPA DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN Y
CONSISTENCIA PLÁSTICA

62,27000

€

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

€

B0710180

T

MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

33,14000

€

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

30,48000

€

B0818120

KG

COLORANTE EN POLVO PARA HORMIGÓN

3,27000

€

B08AU010

KG

LÍQUIDO DE CUIDADO PARA HORMIGÓN

3,18000

€

B0A14200

KG

FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM

1,06000

€

BBC19000

M

CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I SALUT

0,16000

€

€

BBZAU040

M2

PINTURA DE RESINES ACRÍLIQUES

4,17000

€

M

TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50

0,54000

€

B0A31000

KG

CLAU ACER

1,15000

B0A62F90

U

TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA

0,94000

€

BD5AUU50

B0B2A000

KG

ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

0,59000

€

BD7FA370

M

TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL
RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT AMB UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA
ADHESIVA DE POLIURETÀ

20,00000

€

BDD15090

M

PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 80 CM, PREFABRICADA

42,81000

€

BDDZAHD0

U

129,54000

€

B0B34133

M2

MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

1,66000

€

B0D21030

M

TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS

0,44000

€

B0D31000

M3

LLATA DE FUSTA DE PI

211,79000

€

BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
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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

0,03000

€

€

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

€

45,22000

€

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

€

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

76,10000

€

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

€

U

BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

86,00000

€

BFYB2805

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,21000

€

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

€

BFYB2905

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,33000

€

BFB1902U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS ALIMENTARI, BANDA
BLAVA.

3,73000

€

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

1,60000

€

BFB1904U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

8,08000

€
BG22TL10

M

2,65000

€

BFB19095

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 13244, PER AIGUA NO POTABLE,
BANDA MARRÓ O LILA,

9,00000

€

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

BG22TP10

M

€

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

€

BFB26300

M

TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,44000

€

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

BFB25300

BG22TQ10

M

€

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,13000

€

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 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

5,44000

BFB2740U
BFB2840U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,75000

€
BG319550

M

3,50000

€

BFB2940U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

2,73000

€

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
PVC

BG319570

M

€

U

COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

11,91000

€

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
PVC

8,21000

BFBBU220
BFBBU320

U

TE DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

19,46000

€

BJS1U030

U

136,89000

€

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

€

BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB
ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

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

€

BJS22260

U

21,00000

€

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

€

ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE COBERTURA DE 8 A 14 M, AMB COS EMERGENT
DE PLÀSTIC DE 10 CM D'ALÇÀRIA, AMB CONNEXIÓ DE DIÀMETRE 3/4´´, AMB VÀLVULA
ANTIDRENATGE I AMB TAPA INDICADORA D'AIGUA NO POTABLE, I AMB MEMÒRIA DE
SECTOR

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

VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE

4,08000

U

€

BJS5R100

BFWB2605

M

€

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

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

U

€

BJS5U233

BFWB2705
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

6,98000

€

BJSAU010

U

295,74000

€

BFWB2905

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

10,39000

€

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

BFYB1904

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR AMB ELECTROFUSIÓ

8,31000

€

BJSAU011

U

345,15000

€

BFYB1906

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE

12,02000

€

PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL SBP10 O EQUIVALENT, ALIMENTACIÓ AMB
PILA DE 9VDC. I SORTIDA PER 2 ESTACIONS, COMUNICACIÓ MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT, ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA

BJSAU013

U

421,08000

€

NORMA UNE-EN 124
3,86000

€

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

55,00000

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

BDKZHJB0

U

BDKZHL3J

BDDZV001

U

GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES

BDK2144J

U

BDK214F5

NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR AMB ELECTROFUSIÓ

I REMOTA PER INTERNET
PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL SBP10 O EQUIVALENT, ALIMENTACIÓ AMB
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PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 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

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

€

BJSBU225

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9 VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

54,87000

€

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V, PER
A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL PER A XARXA DE GOTEIG,
AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/PGA100+DRS DIAL O EQUIVALENT

125,00000

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9 VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

81,83000

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 3'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V VCA,
PER A PRESSIONS ENTRE 0,7 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE DE 10 A 80 M3/H, I
TEMPERATURES DE FINS A 60ºC., TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT,
INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/SERIE 100 O EQUIVALENT.

165,00000

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

BJSBU235

BJSBU23J

BJSDC200

8

MATERIALS

PILA DE 9VDC. I SORTIDA PER 4 ESTACIONS, COMUNICACIÓ MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT, ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA
I REMOTA PER INTERNET

BJSBU226

Pàg.:

U

U

U

U

BN3G2B70

U

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 65 (PER A TUB DE 2 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

59,31000

€

BN3G2C70

U

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 80 (PER A TUB DE 3 ´´ ), 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

81,26000

€

BN745C10

U

VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 25 BAR
DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I 24 BAR, DE
LLAUTÓ, PREU MITJÀ

26,81000

€

BNER1381

U

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 3/4´´ 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

20,52000

€

BNER1681

U

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 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

99,99000

€

BQ10U092

U

TAULA PÍCNIC -E-PICNIC- DE LA CASA FRABREGAS O SMILIAR DE 1770X1530X700 DE
FUSTA DE PI TRACTADA AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER DOS BANCS I LA TAULA

165,00000

€

BQ10U094

U

FONT MINUS DOG DE LA CASA FABREGAS O SIMILAR, FABRICADA EN ACER I ACER
INOXIDABLE, AMB DOS AIXETES DE POLSADOR I UN D'ELLS ESTÀ ADAPTAT COM
ABEURADOR PER A GOSSOS. FORATS DE 6 MM PER CARGOLAR

630,00000

€

BQ10U098

U

MODUL DE BARANA D'ACER GALVANITZADA (MUNTATNTS I TRAVESSERES) I PASSAMÀ
DE FUSTA DE PI VERNISSADA DE 40X70CM, DE 1,10M D'ALÇADA I 1,20M D'AMPLADA,
CARGOLADA A PAVIMENT EXISTENT

84,15000

€

€

€

€

€

BJSDR500

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 54X38X32
CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

27,50000

€

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 54X38X32
CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

36,50000

€

BQ10U100

U

TANCA DE FUSTA MODEL PARCS DE LA CASA HAPPYLUDIC O SIMILAR, D'ALTURA 80CM,
MODIL TANCA PARCS DE 200X81 CM I PILARS DE GUSTA DE 9X9X150CM.

24,95000

€

BJSDR510

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 67X48X32
CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

46,26000

€

BQ10U102

M

BARANA PER A ESCALES D'ACER GALVANITZADA (MUNTANTS I TRAVESSERES), AMB UN
PASSAMANS DE FUSTA DE PI VERNISSADA DE 40X70CM, DE 1,10M D'ALÇADA I 1,20M
D'AMPLADA, CARGOLADA A PAVIMENT EXISTENT.

87,00000

€

BJSDR600
BJSDR800

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 86X62X45
CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

125,00000

€

BQ10UV01

U

PORTA DE FUSTA DE 100X80X9CM DE LA CASA HAPPYLUDIC O SIMILAR

115,00000

€

BQ31UL25

U

FONT PER EXTERIORS DE FOSA EN L TIPUS ATLÀNTIDA DE SANTA I COLE O EQUIVALENT,
DE 120 CM D'ALÇÀRIA, AMB BROC AMB POLSADOR, DUES TAPES DE REGISTRE
DAVANTERA I POSTERIOR I 1 MÒDUL DE REIXA DE FOSA

852,92000

€

BQ31UVV1

U

RELLIGA TIPUS TRAMEX ELECTROSOLDADA 1,00X1,00M I TRAMAT DE 30X30MM I PART
PROPORCIONAL DE FORMIGÓ PER A BASE I PENDENTS I PERFILERIA PERIMETRALS
PELS SEU ANCORATGE

176,00000

€

BJSW1120

U

CONNEXIÓ PER A DIFUSOR O ASPERSOR AMB UNIÓ ARTICULADA DE 3/4´´

5,32000

€

BJSZC210

U

COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS PLÀNOL,
CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ

4,58000

€

BJSZC310

U

COL·LECTOR PER A GRUP DE 3 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS PLÀNOLS,
CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ

7,16000

€

BJSZC410

U

COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS PLÀNOLS,
CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ

9,57000

€

BQ3Z1300

U

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA
XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

25,54000

€

BN3143P0

U

VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', 10 BAR DE PN,
AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA
MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C

9,52000

€

BQ3ZU005

U

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA
XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONTS PER A EXTERIORS

25,80000

€

BQ3ZUL25

U

€

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

€

MÒDUL DE REIXA DE FOSA PER A FONT TIPUS ATLÀNTIDA DE SANTA I COLE O
EQUIVALENT, PER A ALINEAR

210,95000

BN3G2770

BQA0VV08

U

ICON 100300-3737 ICON (MODEL ROCKY) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR

8.920,00000

€

4.930,00000

€

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

9,31000

BN3G2970

U

€

MANETA
BN3G2A70

U

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,

12,89000

€

BQA0VV09

U

ICON 100500-3799 DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR

BQA0VV10

U

ICON 101200-3737 ICON (MODEL SPACE) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR

35.960,00000

€
€

BQA0VV11

U

COLUMPI M98201-3817 DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR.

15.080,00000

BQA0VV16

U

BLX410102-3737 BLOQX1 (ROCÒDROM COLOR LLIMA) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR

15.490,00000

€

BQAMVV01

U

COLUMPI J3960 DE LA CASA HPC O SIMILAR. MUNTANTS I COLUMPIS D'ACER

993,00000

€

GALVANITZAT ANCLATS A TRAVESSER DE FUSTA LAMINADA MITJANÇANT PLETINES
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Pàg.:

ELEMENTS COMPOSTOS

METÀL·LIQUES. CADIRA DE PLÀSTIC AMB 4 SUBJECCIONS DE SEGURETAT A PERÍMETRE
TUBULAR CIRCULAR METÀL·LIC.

D060M0B2

BQAMVV02

U

MOLLES J834 TWINY DE LA CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE
CONTRATXAPAT.

958,00000

€

BQAMVV03

U

MOLLES LOOPING J3961 DE LA CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE
CONTRATXAPAT.

1.078,00000

€

BQAMVV04

U

BALANCÍ LA VACA J844 DE LA CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE
CONTRATXAPAT.

857,00000

€

BQAMVV06

U

COMBINACIÓ TIBOO J3952 DE LA CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE
CONTRATXAPAT I MUNTANTS DE FUSTA LAMINADA. ELEMENTS METÀL·LICS D'ACER
INOXIDABLE.

8.567,00000

€

€

ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA

8,05000

€

KG

BR361100

KG

BR3A7000

KG

ADOB MINERAL SÒLID DE FONS, D'ALLIBERAMENT LENT

BR3P1110

M3

TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL

Preu EURO

Parcial

H

0,900 /R x 19,92000

MANOBRE ESPECIALISTA

=

Subtotal:

6,62000

BR34J000

68,12280

17,92800

C1705700

H

0,450 /R x 2,87000

FORMIGONERA DE 250 L

=

Subtotal:

1,29150

6,00000

€

36,02000

€

B0111000

M3

AIGUA

0,180

x 1,11000

=

0,19980

B0312010

T

SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650

x 18,00000

=

11,70000

TERRA VEGETAL GARBELLADA, A GRANEL

27,57000

€

M3

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

40,86000

€

B0332Q10

T

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550

x 16,50000

=

25,57500

BR3PAM01

M3

SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA-SORRENCA, ADOBAT,
CRIBAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%

18,27000

€

B0514301

T

CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,150

x 76,19000

=

11,42850

BR3PAN00

KG

ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA

0,92000

€

BR44D22D

U

PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS) DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

125,40000

€

236,40000

€

3,69000

Subtotal:

€

BR4JP631

U

BR4U1D05

KG

BARREJA DE LLAVORS TIPUS SPARRING DE FITÓ O EQUIVALENT

4,93000

€

BR4U1K00

KG

BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ 07N

4,75000

€

BRZZU015

U

ACCESSORIS I PETIT MATERIAL PER A REG

0,86000

€

1,29150

Materials

M3

WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 3 L

17,92800

1,29150

BR3P2350

PRUNUS CERASIFERA PISSARDII (ATROPURPUREA) 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

Import

17,92800

BR3P1210

U

€

Maquinària

BIOACTIVADOR MICROBIÀ

ICON 100200-3717 ICON (MODEL NOVA) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR

Rend.: 1,000

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

Ma d'obra
A0150000

€

U

M3

Unitats

10.350,00000

BQAMVV07

BR44F82B

10

D0701641

M3

48,90330

48,90330

COST DIRECTE

68,12280

COST EXECUCIÓ MATERIAL

68,12280

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

Unitats

79,25409

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

1,000 /R x 19,92000

=

Subtotal:

19,92000
19,92000

19,92000

Maquinària
C1705600

H

FORMIGONERA DE 165 L

0,700 /R x 1,77000

=

Subtotal:

1,23900
1,23900

1,23900

Materials
B0111000

M3

AIGUA

0,200

x 1,11000

=

0,22200

B0310020

T

SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS

1,630

x 19,18000

=

31,26340

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:

57,31040

57,31040

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,000

78,46900
Subtotal:

=

0,78469
0,78469

0,78469

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

12

ELEMENTS COMPOSTOS

M3

COST DIRECTE

79,25409

COST DIRECTE

83,52010

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,25409

COST EXECUCIÓ MATERIAL

83,52010

Rend.: 1,000

MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Unitats

81,29560

Preu EURO

Parcial

€

D070A4D1

M3

Import

Ma d'obra

Rend.: 1,000

MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Unitats

104,82535

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

H

1,000 /R x 19,92000

MANOBRE ESPECIALISTA

=

Subtotal:

19,92000
19,92000

A0150000

H

1,050 /R x 19,92000

MANOBRE ESPECIALISTA

19,92000

Maquinària

=

Subtotal:

20,91600
20,91600

20,91600

Maquinària
C1705600

H

0,700 /R x 1,77000

FORMIGONERA DE 165 L

=

Subtotal:

1,23900

C1705600

1,23900

H

0,725 /R x 1,77000

FORMIGONERA DE 165 L

1,23900

Materials

=

Subtotal:

1,28325
1,28325

1,28325

Materials
B0111000

M3

AIGUA

0,200

x 1,11000

=

0,22200

B0111000

M3

AIGUA

0,200

x 1,11000

=

0,22200

B0312020

T

SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520

x 20,37000

=

30,96240

B0312020

T

SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,530

x 20,37000

=

31,16610

B0514301

T

CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,380

x 76,19000

=

28,95220

B0514301

T

CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,200

x 76,19000

=

15,23800

B0532310

KG

CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ

x 0,09000

=

36,00000

Subtotal:

60,13660

60,13660

400,000

Subtotal:
COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL
D0701912

M3

MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA
CEM II/B-S I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB
450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:3, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000

Unitats
H

MANOBRE ESPECIALISTA

83,52010

Preu EURO

Parcial

€

Import

0,875 /R x 19,92000

=

Subtotal:

17,43000
17,43000

17,43000

Maquinària
C1705700

H

FORMIGONERA DE 250 L

82,62610

COST DIRECTE

104,82535

COST EXECUCIÓ MATERIAL

104,82535

81,29560

Ma d'obra
A0150000

82,62610

81,29560

0,500 /R x 2,87000

=

Subtotal:

1,43500
1,43500

1,43500

Materials
B0111000

M3

AIGUA

0,200

x 1,11000

=

0,22200

B0312020

T

SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,480

x 20,37000

=

30,14760

B0514301

T

CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,450

x 76,19000

=

34,28550

Subtotal:

64,65510

64,65510

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

D060Q021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

M3

FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Rend.: 1,000

89,17

€

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

H

Preu EURO

1,100 /R x 19,92000

MANOBRE ESPECIALISTA

Parcial
=

Subtotal:

=

=

Subtotal:

21,91200

D0B2A100

KG

1,06200
1,06200

AIGUA

0,180

x 1,11000

=

0,19980

B0311010

T

SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS

0,650

x 17,87000

=

11,61550

B0331Q10

T

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550

x 16,81000

=

26,05550

B0512401

T

CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,225

x 103,30000

=

23,24250

Subtotal:

61,11330

ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

0,75414
76,16834
3,80842
79,97676

Rend.: 1,000

0,89

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Materials
M3

0,75414

5,00 %

Unitats

1,06200

B0111000

0,75414

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,91200
21,91200

0,600 /R x 1,77000

FORMIGONERA DE 165 L

75,41400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Maquinària
H

1,000

Subtotal:
Unitats

C1705600

14

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0150000

Pàg.:

A0124000

H

OFICIAL 1A FERRALLISTA

0,005 /R x 23,02000

=

0,11510

A0134000

H

AJUDANT FERRALLISTA

0,005 /R x 20,44000

=

0,10220

Subtotal:

0,21730

0,21730

Materials
B0A14200

KG

FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM

0,012

x 1,06000

=

0,01272

B0B2A000

KG

ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050

x 0,59000

=

0,61950

61,11330

Subtotal:

0,63222

0,63222

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,000

84,08700

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,84087

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

0,84087
84,92817
4,24641

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
D0701461

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,84087

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F226U020

M3

89,17458

Rend.: 1,000

79,98

MANOBRE ESPECIALISTA

Preu EURO

Parcial

1,000 /R x 19,92000

=

Subtotal:
H

FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000

Unitats

3,90

Preu EURO

Parcial

Import

C1311440

H

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,016 /R x 87,04000

=

1,39264

C13350C0

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,035 /R x 66,20000

=

2,31700

19,92000
19,92000

€

Import

Subtotal:

0,700 /R x 1,77000

=

3,70964

3,70964

19,92000
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Maquinària
C1705600

0,89200

Maquinària

Unitats
H

ESTESA, TERRAPLENADA I PICONATGE PER A
CAIXA DE PAVIMENT DE TERRES, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (NO INCLOU
TERRES),AMB PART PROPORCIONAL DE
REPERFILAT DE TALUSSOS

€

Ma d'obra
A0150000

0,84952
0,04248

5,00 %

1,23900

3,70964
0,18548

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

1,23900

Materials

F228U010
B0111000

M3

AIGUA

0,200

x 1,11000

=

B0310020

T

SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS

1,740

x 19,18000

=

33,37320

0,22200

B0512401

T

CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

0,200

x 103,30000

=

20,66000

M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,60 M
D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB SAULÓ SENSE
GARBELLAR
PER
A
PROTECCIÓ
DE
CONDUCCIONS, EN TONGADES DE 25 CM, COM
A MÀXIM

Rend.: 1,000

Unitats

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
Ma d'obra
Subtotal:

54,25520

3,89512

1,23900

54,25520

Preu EURO

26,68

Parcial

€

Import

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

A0150000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

16

PARTIDES D'OBRA

H

0,200 /R x 19,92000

MANOBRE ESPECIALISTA

=

Subtotal:

3,98400

SANEJAMENT PRINCIPAL I SECUNDÀRIA O
ALTRES SERVEIS, I LA PEÇA TRONCOCÒNICA

3,98400

3,98400

Maquinària
C1313330
C133A0K0

H
H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 50,00000

SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM

0,200 /R x 6,63000

=
=

Subtotal:

6,05000

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra

1,32600
7,37600

7,37600

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,400 /R x 23,02000

=

9,20800

A0140000

H

MANOBRE

0,400 /R x 19,25000

=

7,70000

Materials
B0321000

M3

SAULÓ SENSE GARBELLAR

x 12,00000

1,150

=

Subtotal:

Subtotal:

13,80000
13,80000

13,80000

C1313330

H

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,000

25,16000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

U

SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I
PLANTA DE 1,20X1,20 M COM A MÀXIM, PER A
TUB DE DIÀMETRE 40 A 60 CM

0,101 /R x 50,00000

16,90800

0,25160

5,05000

BDD15090

M

PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE
DIÀMETRE 80 CM, PREFABRICADA

1,050

x 42,81000

=

44,95050

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

0,005

x 79,25409

=

0,42797

26,68218
51,79

5,05000

5,05000

Materials

25,41160
1,27058

Rend.: 1,000

=

Subtotal:

0,25160

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDB2U710

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,25160

5,00 %

16,90800

Maquinària

€

Subtotal:

45,37847

45,37847

Altres
Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

67,33667

=

1,01005

Ma d'obra
A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,410 /R x 23,02000

=

9,43820

A0140000

H

MANOBRE

0,410 /R x 19,25000

=

7,89250

Subtotal:

17,33070

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,33070

Materials

1,01005

68,34652
3,41733

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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

x 59,55000

0,525

=

31,26375

U

31,26375

GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Altres

Rend.: 1,000

Unitats
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

48,59467
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDD1U509

M

PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80 CM DE
PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ
PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER,
INCLOENT LES CONNEXIONS DE LA XARXA DE

Rend.: 1,000

=

18,39

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

0,72892
0,72892

5,00 %

71,76385

31,26375
FDDZS005

Subtotal:

1,01005

0,72892
49,32337
2,46617
51,78954
71,76

€

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,300 /R x 23,02000

=

6,90600

A0140000

H

MANOBRE

0,300 /R x 19,25000

=

5,77500

Subtotal:

12,68100

12,68100

Materials
BDDZV001

U

GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES

1,000

x 3,86000

=

3,86000

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,

0,009

x 79,25409

=

0,71329

ELABORAT A L'OBRA
Subtotal:

4,57329

4,57329

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

BG319550
U

DESPESES AUXILIARS

1,500

17,25400

=

Subtotal:

M

0,25881
0,25881

0,25881

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

x 3,50000

1,020

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,51310
0,87566

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
U

BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE
I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
AMB L'ANAGRAMA MUNICIPAL DEL SERVEI
COL·LOCAT AMB MORTER, INCLOENT LA PART
PROPORCIONAL DE RECALÇAMENT AMB MAÓ I
MORTER

3,57000

Rend.: 1,000

%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,000

5,35900

157,69

=

A0140000

H

FG319574
Preu EURO

0,410 /R x 19,25000

MANOBRE

0,05359

0,05359
5,41279
0,27064

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,410 /R x 23,02000

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,05359

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats
H

3,57000

18,38876

Parcial

M

Import

Ma d'obra
A012N000

3,57000

Altres

Subtotal:
FDDZUD22

18

PARTIDES D'OBRA

Altres
%NAAA

Pàg.:

=
=

Subtotal:

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

11,31

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

7,89250
17,33070

Rend.: 1,000

Unitats

9,43820

5,68343

17,33070

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

Materials
B0710250

BDDZAHD0

T

U

MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,036

BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA
CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

1,000

x 30,48000

=

Subtotal:

1,08814
BG319570

x 129,54000

=

130,62814

1,500

147,95867

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

130,62814

=

2,21938

U

DESPESES AUXILIARS

2,21938

1,500

=

5,68

8,37420

0,15916
0,15916

FG3ZU010

M

BANDA DE SENYALITZACIÓ DE PLÀSTIC PER A
RASES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

€

11,30835

Rend.: 1,000
Unitats

0,15916
10,76986
0,53849

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

157,68713

Rend.: 1,000

10,61067

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

150,17822
7,50891

5,00 %

8,37420

8,37420

Subtotal:

2,61

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0121000
Unitats

Preu EURO

Parcial

H

OFICIAL 1A

0,100 /R x 23,02000

=

Subtotal:

Import

2,30200
2,30200

2,30200

Materials

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:
Materials

x 8,21000

1,020

2,21938

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG319554

2,23650

Altres
%NAAA

DESPESES AUXILIARS

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

Subtotal:
Subtotal:

U

M

129,54000

Altres
%NAAA

2,23650

Materials

1,78920

BBC19000

1,78920

M

CINTA D'ABALISAMENT , PER A SEGURETAT I
SALUT

1,000

x 0,16000

Subtotal:
Altres

=

0,16000

0,16000

0,16000

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA

%NAAA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

U

DESPESES AUXILIARS

1,000

2,46200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

0,02462

Subtotal:

0,02462

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,48662
0,12433

5,00 %

ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE DE
PEDRA GRANÍTICA EN TONGADES DE 25 CM,
COM A MÀXIM

Rend.: 1,000

Unitats

47,28

1,33136
0,06657

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu EURO

Parcial

E32DC126

M2

€

Import

Ma d'obra

1,39793

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT AMB TAULÓ DE FUSTA, PER A
MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA
ENCOFRATS A UNA CARA, D'UNA ALÇÀRIA <= 6
M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST

Rend.: 1,000

Unitats

28,04

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

0,010 /R x 19,25000

MANOBRE

=

Subtotal:

0,19250
0,19250

0,19250

A0123000

H

OFICIAL 1A ENCOFRADOR

0,500 /R x 22,36000

=

11,18000

A0133000

H

AJUDANT ENCOFRADOR

0,500 /R x 20,68000

=

10,34000

Maquinària

Subtotal:
C1311440

H

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,006 /R x 87,04000

=

Subtotal:

0,52224

B0332020

T

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER
A DRENS

0,52224

x 19,94000

2,222

=

Subtotal:

0,52224

44,30668

44,30668

44,30668

Altres
A%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00289
0,00289

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E32B302Q

KG

ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500
S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 6 M, D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC
>= 500 N/MM2, INCLÒS SEPARADORS, FILFERRO
I MERMES

0,00289

B0A31000

KG

CLAU ACER

0,150

x 1,15000

=

0,17262

B0D21030

M

TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS

8,800

x 0,44000

=

3,87200

B0D31000

M3

LLATA DE FUSTA DE PI

0,002

x 211,79000

=

0,40240

B0D625A0

CU

PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

0,010

x 8,56000

=

0,08646

B0D629A0

CU

PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

0,010

x 22,27000

=

0,22493

B0DZA000

L

DESENCOFRANT

0,050

x 2,15000

=

0,10750

Subtotal:
A%AUX001

%

1,40

Parcial

H

OFICIAL 1A FERRALLISTA

0,010 /R x 23,02000

=

0,23020

H

AJUDANT FERRALLISTA

0,012 /R x 20,44000

=

0,24528

Subtotal:

E3C515H3

M3

Import

0,006

0,47548

x 1,06000

=

Subtotal:

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

=

0,32280
0,32280

1,000

0,32280
26,70871
1,33544

5,00 %

0,00636

x 0,84952

=

0,84952

28,04415

Rend.: 1,000

Unitats

0,47548

82,41

Preu EURO

Parcial

A0122000

H

OFICIAL 1A PALETA

0,346 /R x 23,02000

=

7,96492

A0140000

H

MANOBRE

0,416 /R x 19,25000

=

8,00800

Subtotal:
0,00636

15,97292

Materials
B065960B

ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS,
HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT, INCLÒS VIBRAT I CURAT

0,00636

Partides d'obra
KG

4,86591

€

Import

Ma d'obra

Materials

D0B2A100

0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

P-4
Preu EURO

A0134000

FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM

1,500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0124000

KG

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

Subtotal:

Ma d'obra

B0A14200

4,86591

47,27553

Rend.: 1,000

Unitats

21,52000

Altres

45,02431
2,25122

5,00 %

21,52000

Materials

Materials

P-2

0,84952

2,61095
P-3

M3

0,84952

0,02462

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E225AH70

20

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-1

Pàg.:

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

1,050

x 59,54000

=

62,51700

15,97292

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

62,51700

KG

ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS
AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES
B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, INCLÒS
SEPARADORS, FILFERRO I MERMES

62,51700

P-7

E45218QO

M3

78,48992
3,92450

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E3CB3000

82,41442

Rend.: 1,000

1,26

Preu EURO

Parcial

H

OFICIAL 1A FERRALLISTA

0,006 /R x 23,02000

=

0,13812

A0134000

H

AJUDANT FERRALLISTA

0,010 /R x 20,44000

=

0,20440

Subtotal:

Unitats

€

Import

x 1,06000

0,005

=

x 0,84952

1,000

H

OFICIAL 1A PALETA

0,050 /R x 23,02000

=

1,15100

H

MANOBRE

0,207 /R x 19,25000

=

3,98475

C1701100

B065960B

0,34252

H

M3

0,00530

=

0,125 /R x 156,75000

CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR

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

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,84952

5,13575

19,59375

0,84952

0,84952

P-8

E8B2PIA1

M2

1,19734
0,05987

5,00 %

1,25721

Rend.: 1,000
Unitats

25,26

Preu EURO

Parcial

€

62,51700

PINTAT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ VIST,
AMB
PINTURA
ANTICARBONATACIÓ,
ANTIGRAFITTI,
ANTI
GOSSOS,
MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES
ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA, APLICADA
A DUES MANS

H

OFICIAL 1A ENCOFRADOR

0,445 /R x 22,36000

=

9,95020

A0133000

H

AJUDANT ENCOFRADOR

0,495 /R x 20,68000

=

10,23660

Subtotal:

20,18680

62,51700
87,24650
4,36233
91,60883

Rend.: 1,126

14,67

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Import

Ma d'obra
A0123000

19,59375

62,51700

5,00 %

Unitats
ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A
LLOSES DE FONAMENTS

=

19,59375

x 59,54000

1,050

0,00530

COST EXECUCIÓ MATERIAL
M2

Import

5,13575

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E3CDC100

€

Materials

0,00530

Subtotal:

P-6

Parcial

A0140000

Partides d'obra
ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Preu EURO

Subtotal:

0,34252

Subtotal:
KG

91,61

A0122000

Materials
FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM

Rend.: 1,000

Subtotal:

A0124000

KG

FORMIGÓ PER A MUR DE CONTENCIÓ,
HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA

Maquinària
Unitats

D0B2A100

22

Ma d'obra

Ma d'obra

B0A14200

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A012D000

H

OFICIAL 1A PINTOR

0,040 /R x 19,62000

=

0,69698

A013D000

H

AJUDANT PINTOR

0,390 /R x 17,43000

=

6,03703

Subtotal:

6,73401

6,73401

Materials
B89ZU001

20,18680

KG

Materials

PINTURA ANTICARBONATACIÓ,
MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES
ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA

x 11,89000

0,600

=

7,13400

B0A31000

KG

CLAU ACER

0,150

x 1,15000

=

0,17250

B0D21030

M

TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS

7,299

x 0,44000

=

3,21156

B0D31000

M3

LLATA DE FUSTA DE PI

0,002

x 211,79000

=

0,42358

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10101

B0DZA000

L

DESENCOFRANT

0,030

x 2,15000

=

0,06450

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

13,96902
0,69845

Subtotal:

3,87214

Subtotal:

3,87214

7,13400

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,00 %

24,05894
1,20295

P-9

EEU6U001

25,26189

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

14,66747

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

7,13400

Preu EURO

17,25

Parcial

€

Import

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA

A012M000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

24

PARTIDES D'OBRA

H

0,250 /R x 23,78000

OFICIAL 1A MUNTADOR

=

Subtotal:

5,94500

A%AUX001

5,94500

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

5,94500

0,00000

=

Subtotal:

0,02988
0,02988

0,02988

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

x 10,48000

1,000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,48000

4,05088
0,20254

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

10,48000

P-12
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

F2194AU5

M2

16,42500
0,82125

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,25342

10,48000
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS
A 30 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000

Unitats

17,24625

5,85

Preu EURO

Parcial

€

Import

Maquinària
P-10

EN745C17

U

VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 25 BAR
DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL
MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I 24 BAR, DE
LLAUTÓ,
PREU
MITJÀ
I
MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000

Unitats

36,55

Preu EURO

Parcial

€

C1105A00

H

RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,065 /R x 68,31000

=

4,44015

C1311440

H

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,013 /R x 87,04000

=

1,13152

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,180 /R x 23,78000

=

4,28040

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,180 /R x 20,68000

=

3,72240

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 25 BAR
DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL
MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I 24 BAR, DE
LLAUTÓ, PREU MITJÀ

x 26,81000

1,000

=

DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE
FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

26,81000

5,00 %

Preu EURO

Parcial

H

RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,054 /R x 68,31000

=

3,68874

34,81280
1,74064

C1311440

H

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,004 /R x 87,04000

=

0,33946

4,25

Subtotal:

€

€

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,02820

4,02820
4,02820
0,20141

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu EURO

Parcial

0,100 /R x 19,92000

=

Subtotal:

F219FBA0

M

1,99200
1,99200

4,22961

Import

1,99200

Maquinària

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE
10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000

Unitats

4,86

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 16,58000

=

0,82900

C1313330

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 50,00000

=

1,20000

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,150 /R x 19,92000

=

Subtotal:

2,98800
2,98800

Maquinària
Subtotal:

Altres

4,23

C1105A00

P-14
MANOBRE ESPECIALISTA

Rend.: 1,000

26,81000

Ma d'obra
H

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

36,55344

Rend.: 1,000

Unitats
A0150000

M2

26,81000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
M

F2194XL5

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

F2191305

5,85025

Maquinària
Subtotal:

P-11

5,57167
0,27858

5,00 %

8,00280
P-13

U

5,57167

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,00280

Materials
BN745C10

5,57167

2,02900

2,02900

C170H000

H

MÀQUINA TALLAJUNTS

0,150 /R x 10,61000

=

1,59150

2,98800

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

26

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

1,59150

1,59150

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Altres
A%AUX001

Pàg.:

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

=

Subtotal:

0,04482

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,04482

8,67041

0,04482
P-17

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,25753
0,41288

5,00 %

F219UX31

M

4,62432
0,23122

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE
PANOT O PECES NATURALS O LLAMBORDINS
AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000

Unitats

4,85554

2,77

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-15

F219FFC0

M

TALL DE PAVIMENT DE 15 CM DE FONDÀRIA
COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB
DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

Rend.: 1,000

8,09

€

A0150000

Preu EURO

Parcial

Import

C170H000
0,250 /R x 19,92000

MANOBRE ESPECIALISTA

=

Subtotal:
0,250 /R x 10,61000

MÀQUINA TALLAJUNTS

=

Subtotal:
%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

4,98000

U

DESPESES AUXILIARS

=

Subtotal:

=

1,69320

0,90185
0,90185

2,59533

=

Subtotal:
2,65250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,07470

0,90185

0,03893
0,03893

0,03893
2,63398
0,13170

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,07470

2,76568

0,07470
P-18

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,500

2,65250
2,65250

0,00000

0,085 /R x 10,61000

MÀQUINA TALLAJUNTS

Altres
A%AUX001

1,69320

Subtotal:

4,98000

1,69320

Altres
%NAAA

H

H

4,98000

Maquinària
C170H000

=

Subtotal:
Unitats

H

0,085 /R x 19,92000

MANOBRE ESPECIALISTA

Maquinària

Ma d'obra
A0150000

H

F21B1VV1

M

7,70720
0,38536

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESMUNTATGE DE TANCA METÀL·LICA RIGIDA I
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB BASE DE
FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000

Unitats

8,09256

17,96

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-16

F219U03J

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS
A 10 CM DE GRUIX I FINS A 60CM D'AMPLÀRIA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Rend.: 1,000

Unitats

8,67

Preu EURO

Parcial

€

Import

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,050 /R x 23,02000

=

A0125000

H

OFICIAL 1A SOLDADOR

0,270 /R x 22,88000

=

6,17760

A0140000

H

MANOBRE

0,210 /R x 19,25000

=

4,04250

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,060 /R x 19,92000

=

1,19520

1,15100

Ma d'obra
A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,200 /R x 19,92000

=

Subtotal:

Subtotal:

3,98400
3,98400

12,56630

3,98400

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,030 /R x 16,58000

=

0,49740

Maquinària
C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,175 /R x 16,58000

=

2,90150

C1312350

H

PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T

0,020 /R x 98,11000

=

1,96220

C1313330

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,025 /R x 50,00000

=

1,25000

C200S000

H

EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,270 /R x 6,99000

=

1,88730

Subtotal:

4,15150

12,56630

Maquinària

Subtotal:

4,15150

4,34690

4,34690

Altres

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

8,13533
Subtotal:

=

A%AUX001

0,12203
0,12203

0,12203

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000
Subtotal:

=

0,18849
0,18849

0,18849

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

28

M

DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR TRANSPORT A MAGATZEM
MUNICIPAL

17,10169
0,85508

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21B3001

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-19

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

17,95677

Rend.: 1,000

16,90

Unitats

€

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

A0150000

H

0,400 /R x 19,92000

MANOBRE ESPECIALISTA

=

7,96800

Ma d'obra
A0121000

H

0,052 /R x 23,02000

OFICIAL 1A

=

A0125000

H

OFICIAL 1A SOLDADOR

0,300 /R x 22,88000

=

6,86400

A0140000

H

MANOBRE

0,210 /R x 19,25000

=

4,04250

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,060 /R x 19,92000

=

1,19520

Subtotal:

Subtotal:

1,19704

13,29874

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,200 /R x 16,58000

=

3,31600

C1503000

H

CAMIÓ GRUA

0,200 /R x 46,00000

=

9,20000

13,29874

Maquinària
H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,030 /R x 16,58000

=

0,49740

C200S000

H

EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,300 /R x 6,99000

=

2,09700

Subtotal:
A%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

2,59440

0,00000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,51600
=

12,51600

0,11952
0,11952

0,19948

P-22

F21QA801

U

16,09262
0,80463

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS MOLLA,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL

21,63370

Rend.: 1,000

Unitats

16,89725

0,11952
20,60352
1,03018

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,19948

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,59440

0,19948

5,00 %

1,500

Subtotal:

Altres
A%AUX001

7,96800

Altres

C1101200

Subtotal:

7,96800

Maquinària

8,98

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-20

F21LCI01

M2

DEMOLICIO DE PAVIMENT DE VORERA I ESCALA
COL.LOCAT SOBRE FORMIGO, AMB UN
ESPESSOR DE FINS A 35 CM, AMB MITJANS
MECÀNICS I AJUDES MANUALS.

Rend.: 1,700

6,00

€

A0150000

Preu EURO

Parcial

Import

C1101200
C1105A00

H

RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,083 /R x 68,31000

=

3,33514

C1315010

H

RETROEXCAVADORA PETITA

0,050 /R x 42,27000

=

1,24324

C1501800

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T

0,050 /R x 38,50000

=

1,13235

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Rend.: 1,000

5,97600

H

0,150 /R x 16,58000

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

=

2,48700

2,48700

2,48700

Altres
A%AUX001

5,71073

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

5,71073

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS
TOBOGAN O GRONXADOR, ENDERROC DE DAUS
DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA

5,97600
5,97600

Subtotal:

Subtotal:

U

=

Subtotal:
Unitats

F21QA701

0,300 /R x 19,92000

MANOBRE ESPECIALISTA

Maquinària

Maquinària

P-21

H

21,63

1,500

0,00000
Subtotal:

5,71073
0,28554

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,99627

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-23

F21QA981

U

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS
ESTRUCTURA METÀL·LICA O FUSTA, AMB UN
VOLUM APARENT DE FINS A 25 M3, ENDERROC

Rend.: 1,000

=

0,08964
0,08964

0,08964
8,55264
0,42763

5,00 %

8,98027
54,08

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

30

PARTIDES D'OBRA

DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR TRANSPORT A
MAGATZEM MUNICIPAL

A%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

0,09543
0,09543

0,09543
30,07579
1,50379

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,57958

Ma d'obra
A0150000

H

1,000 /R x 19,92000

MANOBRE ESPECIALISTA

=

Subtotal:

P-25

19,92000
19,92000

F21QBB01

U

19,92000

Maquinària

RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR FOSA,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000

Unitats
C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,500 /R x 16,58000

=

8,29000

C1503000

H

CAMIÓ GRUA

0,500 /R x 46,00000

=

23,00000

Subtotal:

31,29000

93,46

Preu EURO

Parcial

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,700 /R x 23,78000

=

16,64600

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

1,400 /R x 19,92000

=

27,88800

31,29000
Subtotal:

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

44,53400

44,53400

Maquinària

0,29880
0,29880

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,700 /R x 16,58000

=

11,60600

C1503000

H

CAMIÓ GRUA

0,700 /R x 46,00000

=

32,20000

0,29880
51,50880
2,57544

5,00 %

Import

Ma d'obra

Altres
A%AUX001

€

Subtotal:

43,80600

43,80600

Altres
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

F21QAVV1

U

RETIRADA DE MOBILIARI - BANC, PAPERERES,
APARELLS ESPORTIUS, TAULA PING PONG,
TAULA PICNIC...- EXISTENTS, ENDERROC DE
DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM PER
POSTERIOR COL·LOCACIÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MEÀNICA PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I FUNCIONAMENT.

54,08424

Rend.: 3,131

31,58

A%AUX001

%

€

MANOBRE ESPECIALISTA

Preu EURO

Parcial

Import

P-26

F22113L2

1,000 /R x 19,92000

=

M2

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

6,36218
6,36218

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,500 /R x 16,58000

=

2,64772

C1503000

H

CAMIÓ GRUA

0,500 /R x 46,00000

=

7,34590
9,99362

H

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

93,45841
0,55

Preu EURO

0,006 /R x 87,04000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,99362

Materials
0,200

x 68,12280

=

Parcial

F221C472

M3

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA
AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ

=

0,52224

0,52224

0,52224
0,52224
0,02611

5,00 %

13,62456

0,54835

Rend.: 1,000

Unitats
13,62456

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,62456
P-27

Subtotal:

0,66801
89,00801
4,45040

5,00 %

Subtotal:

Subtotal:

Altres

0,66801

Maquinària
C1311440

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

0,66801

Rend.: 1,000

Unitats
6,36218

Maquinària

M3

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

D060M0B2

0,00000
Subtotal:

Ma d'obra
H

1,500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats
A0150000

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

3,93

Preu EURO

Parcial

Maquinària
C1312340

H

PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE

0,045 /R x 83,24000

=

3,74580

€

Import

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA

P-30
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,74580

M3

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA
I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I AMB
LES TERRES DEIXADES A LA VORA

F222U3J4

3,74580
0,18729

5,00 %

8,61

8,48

Preu EURO

Parcial

€

A0140000

H

MANOBRE

0,110 /R x 19,25000

=

2,11750

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,110 /R x 19,92000

=

2,19120

Subtotal:
Preu EURO

0,080 /R x 19,25000

MANOBRE

Rend.: 1,000

Parcial

Import

=

Subtotal:

1,54000
1,54000

Import

4,30870

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:

1,54000

4,30870

3,65000

3,65000

Altres

Maquinària
C1313330

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,133 /R x 50,00000

=

%NAAA

6,64000

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

7,95867

=

Subtotal:
Subtotal:

6,64000

A%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,02310
0,02310

M3

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA
I MÉS DE 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT,
AMB
RETROEXCAVADORA
BIVALVA BATILON I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

8,20310
0,41016

5,00 %

P-31

F222U905

13,39

€

Preu EURO

Parcial

Import

A0140000
H

0,050 /R x 19,25000

MANOBRE

=

Subtotal:

0,96250

RETROEXCAVADORA MITJANA AMB BIVALVA
BATILON

0,184 /R x 64,01000

=

8,48198
16,24

Preu EURO

Parcial

H

0,220 /R x 19,25000

MANOBRE

=

Subtotal:
0,96250

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,220 /R x 50,00000

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,00000

11,77784

11,77784

1,50 %

0,01444

5,00 %

12,75478
0,63774

11,00000

13,39252

11,00000

Altres
U

DESPESES AUXILIARS

1,500

15,23533
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,23500

11,77784

%NAAA
DESPESES AUXILIARS

Import

4,23500
4,23500

Subtotal:
Subtotal:

€

Maquinària
C1313330

H

8,07808
0,40390

5,00 %

Rend.: 1,000

0,96250

Maquinària
C1315B20

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.

Unitats
Unitats

0,11938

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

M3

8,61326

Rend.: 1,000

0,11938

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,02310

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2226263

0,11938

6,64000

Altres

P-29

€

Maquinària
Unitats

H

EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS
PER A INSTAL·LACIONS DE 40X70 CM, REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. SENSE BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Unitats

Ma d'obra
A0140000

32

Ma d'obra

3,93309

Rend.: 1,000

M

3,74580

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2225121

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

P-28

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

0,22853
0,22853

5,00 %

0,22853
15,46353
0,77318
16,23671

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

P-32

F222UR06

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

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

3,37

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Preu EURO

Parcial

A0140000

H

MANOBRE

0,075 /R x 19,25000

=

1,44375

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,050 /R x 19,92000

=

0,99600

Import

P-35

F227U100

M2

Subtotal:

2,43975

0,050 /R x 14,39000

=

Rend.: 1,000

Unitats
2,43975

A0140000
MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS
A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE
FONDÀRIA

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% P.M.AQUET PREU
INCLOU IGUALMENT LES ACTUACIÓNS DE PETIT
ANIDAMENT I/O BAIX RENDIMENT.

2,21

Preu EURO

Parcial

H

0,060 /R x 19,25000

MANOBRE

0,71950

=

Subtotal:
C1335080

0,71950

H

0,71950

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,500

3,15933

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

M3

TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE
PAVIMENT AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A
25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL
PM

0,04739

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,04739
3,20664
0,16033

5,00 %

3,36697

Rend.: 1,000

6,20

P-36

F228580F

M3

€

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX
DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

0,94820

Preu EURO

Parcial

2,10320
0,10516
2,20836
20,06

Preu EURO

Parcial

A0150000

Import

H

0,600 /R x 19,92000

MANOBRE ESPECIALISTA

=

Subtotal:
H

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,026 /R x 87,04000

=

2,26304

C13350C0

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,055 /R x 66,20000

=

3,64100

Subtotal:

€

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,90404

11,95200

5,90404
0,29520

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

C1313330

H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,060 /R x 50,00000

=

3,00000

C133A0K0

H

SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM

0,600 /R x 6,63000

=

3,97800

1,35
Parcial

A%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H

MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA

0,010 /R x 55,40000

=

0,55400

C13350C0

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 66,20000

=

0,72820

Subtotal:

1,28220

6,97800

=

0,17928
0,17928

0,17928

€

Maquinària
C1331100

6,97800

Altres

6,19924

Preu EURO

11,95200

5,90404

5,00 %

Rend.: 1,000

11,95200

Maquinària

Subtotal:

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

0,94820

5,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

C1311440

M2

0,94820

Ma d'obra
Unitats

F227T00F

1,15500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària

P-34

1,15500

0,04739

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F226120F

Import

1,15500

0,020 /R x 47,41000

Altres
U

€

Maquinària
Subtotal:

P-33

1,34631

Ma d'obra

Maquinària
H

1,28220
0,06411

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

%NAAA

34

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

C1342260

Pàg.:

P-37

1,28220

F2R45069

M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB

Rend.: 1,000

5,00 %

19,10928
0,95546
20,06474
7,78

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

36

PARTIDES D'OBRA

CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 10 I FINS A 15 KM

Subtotal:

1,30020

1,30020

Materials
B7B151F0
Unitats

Preu EURO

Parcial

M2

Import

GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 200 A 250 G/M2

x 0,90000

1,100

=

0,99000

Maquinària
C1311440

H

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,021 /R x 87,04000

=

C1501800

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T

0,145 /R x 38,50000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

1,82784

A%AUX001

5,58250
7,41034

F2R5V04P

U

SUBMINISTRAMENT
DE
CONTENIDOR
METÀL.LIC, CAPACITAT 5 M3 PER RUNA,
ENTREGA, RECOLLIDA, TRANSPORT DELS
RESIDUS, INERTS O NO ESPECIALS,D'OBRA
NOVA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS
DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU I SUPLEMENT PER
CONTENIR ALTRES RESIDUS INDUSTRIALS. TOT
INCLÒS.

5,00 %

Rend.: 6,045

%

24,08

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,78086

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-40

F7J1AAEA

M

FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES
FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL
ELASTOMERIC D'ANIMA CIRCULAR, DE 300 MM
D'AMPLARIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR

0,01950
2,30970
0,11549
2,42519

Rend.: 1,000

80,18

Preu EURO

Parcial

H

OFICIAL 1A ENCOFRADOR

0,200 /R x 22,36000

=

4,47200

A0133000

H

AJUDANT ENCOFRADOR

0,100 /R x 20,68000

=

2,06800

Subtotal:

Preu EURO

0,100 /R x 19,25000

Parcial
=

M

Import

€

Import

6,54000

M3

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

1,000

22,61000

=

22,61000

A%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

=

0,00478

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,61478

0,31844

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,54000

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

2,000

22,61478

Preu EURO

Parcial

=

€

P-41

F7J1B28A

M

FORMACIO DE JUNT DE TREBALL, EN PECES
FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL
ELASTOMERIC D'ANIMA PLANA, DE 230 MM
D'AMPLARIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR

0,13080

80,17727
47,69

Preu EURO

Parcial

OFICIAL 1A COL·LOCADOR

0,040 /R x 22,51000

=

0,90040

A0137000

H

AJUDANT COL·LOCADOR

0,020 /R x 19,99000

=

0,39980

€

Import

Ma d'obra

Import

A0123000

H

OFICIAL 1A ENCOFRADOR

0,150 /R x 22,36000

=

3,35400

A0133000

H

AJUDANT ENCOFRADOR

0,075 /R x 20,68000

=

1,55100

Subtotal:
H

0,13080
76,35930
3,81797

5,00 %

Rend.: 1,000

Ma d'obra
A0127000

69,68850

0,13080

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Unitats

69,68850

0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,43

69,68850

Altres

24,07988

Rend.: 1,000

=

Subtotal:

22,93322
1,14666

5,00 %

x 66,37000

1,050

Subtotal:

0,31844

Subtotal:

PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE
300 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNT DE DILATACIÓ
INTERIOR

0,31844

C1RA2500

GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 200 A 250 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

0,01950

A0123000

A%AUX001

M2

0,01950

Materials

Subtotal:

F7B451F0

=

5,00 %

Unitats

Altres

P-39

0,00000

7,41034
0,37052

Ma d'obra
MANOBRE

1,500

Subtotal:

B7J10AE1

H

0,99000

Ma d'obra

Unitats
A0140000

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

7,41034

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-38

0,99000

Altres

4,90500

Materials
B7J10284

M

PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA PLANA DE 230

1,050

x 38,49000

=

40,41450

4,90500

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

38

PARTIDES D'OBRA

MM D'AMPLÀRIA PER A JUNT DE TREBALL
INTERIOR

Subtotal:

5,65200

5,65200

Materials
Subtotal:

40,41450

40,41450

Altres
A%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

2,000

0,00000

=

B0111000

M3

AIGUA

0,050

x 1,11000

=

0,05550

B0321000

M3

SAULÓ SENSE GARBELLAR

1,150

x 12,00000

=

13,80000

0,09810
Subtotal:

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,09810

5,00 %

F921201J

M3

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

31,75

A%AUX001

Preu EURO

0,050 /R x 19,25000

MANOBRE

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

=

Subtotal:

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,01444
0,01444

0,01444

=

Subtotal:

F928101J

M3

0,96250
0,96250

20,48444
1,02422

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
P-44

H

%

€

Ma d'obra
A0140000

13,85550

47,68848

Rend.: 1,000
Unitats

13,85550

Altres

45,41760
2,27088

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-42

0,09810

SUBBASE MATERIAL SELECCIONAT, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 %
DEL PM

0,96250

21,50866

Rend.: 1,000

Unitats

19,33

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Maquinària
C1331100

H

MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA

0,035 /R x 55,40000

=

1,93900

C13350C0

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 66,20000

=

2,64800

C1502E00

H

0,025 /R x 42,60000

CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3

=

Subtotal:

A0140000

H

Subtotal:

5,65200

5,65200

M3

AIGUA

0,050

x 1,11000

=

0,05550

M3

TOT-U ARTIFICIAL

1,150

x 20,48000

=

23,55200

Subtotal:

23,60750

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

=

Subtotal:

0,96250

H

MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA

0,035 /R x 55,40000

=

1,93900

C13350C0

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,055 /R x 66,20000

=

3,64100

C1502E00

H

CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3

0,025 /R x 42,60000

=

1,06500

Subtotal:
23,60750

0,96250

0,01444
0,01444

6,64500

6,64500

Materials

Altres
A%AUX001

0,96250

C1331100
Materials
B0111000

=

Maquinària

1,06500

B0372000

0,050 /R x 19,25000

MANOBRE

B0111000

M3

AIGUA

0,050

x 1,11000

=

0,05550

B03D1000

M3

TERRA SELECCIONADA

1,150

x 9,33000

=

10,72950

Subtotal:

0,01444

10,78500

10,78500

Altres
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

30,23644
1,51182

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-43

F922101F

M3

SUBBASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

21,51

Preu EURO

Parcial

0,00000

=

Subtotal:

31,74826

Rend.: 1,000
Unitats

A%AUX001

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€
Import

0,01444
0,01444

0,01444
18,40694
0,92035

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,32729

Ma d'obra
A0140000

H

MANOBRE

0,050 /R x 19,25000

=

Subtotal:

P-45

0,96250
0,96250

F932UX01

M3

0,96250

BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA, ANIVELLAMENT I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM,
AMIDADA SOBRE PERFIL

Rend.: 1,000

Unitats

Maquinària
C1331100

H

MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA

0,035 /R x 55,40000

=

1,93900

C13350C0

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

0,040 /R x 66,20000

=

2,64800

C1502E00

H

CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3

0,025 /R x 42,60000

=

1,06500

21,82

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

14 T

H

MANOBRE

0,050 /R x 19,25000
Subtotal:

Maquinària

=

0,96250
0,96250

0,96250

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

40

PARTIDES D'OBRA

C1331100

H

MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA

0,035 /R x 55,40000

=

1,93900

C13350C0

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 66,20000

=

2,64800

C1502E00

H

CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3

0,025 /R x 42,60000

=

1,06500

Subtotal:

5,65200

SIMILAR
DE
FORMIGÓ
150X300X1000,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ
DE CORBES I CANTONADES.

5,65200

Materials
B0111000

M3

AIGUA

0,050

x 1,11000

=

0,05550

B0321000

M3

SAULÓ SENSE GARBELLAR

1,150

x 12,00000

=

13,80000

Subtotal:

13,85550

Unitats
13,85550

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

20,47000

=

Subtotal:

0,30705
0,30705

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,230 /R x 23,02000

=

1,87419

A0140000

H

MANOBRE

0,466 /R x 19,25000

=

3,17540

Subtotal:

0,30705

5,04959

5,04959

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

20,77705
1,03885

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-46

F9365G51

M3

BASE
DE
FORMIGÓ
HM-20/P/20/I,
DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

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

0,044

x 53,04000

=

2,33376

B965101P

M

VORADA PREFABRICADA TIPUS JARDÍ J-1 O O
SIMILAR DE FORMIGÓ 150X300X1000

1,050

x 11,02000

=

11,57100

D070A4D1

M3

MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,001

x 104,82535

=

0,10483

21,81590

Rend.: 1,000

Unitats

B0641090

87,92

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,160 /R x 23,02000

=

3,68320

A0140000

H

MANOBRE

0,480 /R x 19,25000

=

9,24000

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,160 /R x 19,92000

=

3,18720

Subtotal:

16,11040

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
16,11040

14,00959

14,00959
19,05918
0,95296

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,01214

Maquinària
C1505120

H

DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,160 /R x 25,47000

=

4,07520

C2005000

H

REGLE VIBRATORI

0,160 /R x 4,86000

=

0,77760

Subtotal:

P-48

4,85280

F961V45P

M

4,85280

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

x 59,55000

1,050

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
F961V43P

M

VORADA PREFABRICADA TIPUS JARDÍ J-1 O O

62,52750

Rend.: 2,926

Unitats

11,14

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Subtotal:

P-47

=

VORADA PREFABRICADA TIPUS TAULÓ P-3 O
SIMILAR
DE
FORMIGÓ
80X200X1000,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ
DE CORBES I CANTONADES.

Rend.: 2,825

62,52750

62,52750

1,50 %
5,00 %

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,230 /R x 23,02000

=

1,80950

A0140000

H

MANOBRE

0,466 /R x 19,25000

=

3,06579

Subtotal:

0,24166
83,73236
4,18662

B0641090

M3

B965103P

M

87,91897
20,01

€

4,87529

Materials
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

0,030

x 53,04000

=

1,59120

VORADA PREFABRICADA TIPUS TAULÓ P-3 O

1,050

x 3,85000

=

4,04250

0,001

x 104,82535

=

0,10483

SIMILAR DE FORMIGÓ 80X200X1000
D070A4D1

M3

MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I

4,87529

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

41

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
B99ZZ090
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,73853

5,00 %

M

GRAO PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS
SUPERSTEP WHITE DE BREINCO O SIMILAR, DE
60X40X15CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 20 CM D'ALÇÀRIA.

32,01

Preu EURO

Parcial

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,230 /R x 23,02000

=

4,70213

A0140000

H

MANOBRE

0,466 /R x 19,25000

=

7,96670

Subtotal:

12,66883

A%AUX001

%

B965106P

D070A4D1

M

M3

0,052

GRAO PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS
SUPERSTEP WHITE DE BREINCO O SIMILAR, DE
60X40X15CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 20 CM D'ALÇÀRIA.

1,000

MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,001

x 53,04000

=

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

P-51

F9AQU210

M3

12,66883

=

0,47554

PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA
BELLPUIG GARBELLADA DE 3 A 5 MM CANTELL
RODO,
SEGUINT
ESPECIFICACIONS
DE
PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC, ESTESA I
ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS
MECANICS

218,70706

Rend.: 1,000

Unitats
H

48,78

Preu EURO

0,050 /R x 19,25000

MANOBRE

Parcial
=

Subtotal:

14,95000
C13361P0

x 104,82535

=

H

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T, AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

=

Subtotal:
B031U210

17,81291

M3

SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ,
NETA, SENSE ARGILA

218,71

Preu EURO

Parcial

A%AUX001

H

OFICIAL 1A

0,750 /R x 23,02000

=

17,26500

A0140000

H

MANOBRE

0,750 /R x 19,25000

=

14,43750

Subtotal:

31,70250

Materials
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT

31,35500

31,35500

x 12,28000

1,150

=

31,35500

0,320

x 62,92000

=

20,13440

14,12200

%

€

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

31,70250

14,12200

Subtotal:

P-52
A0121000

FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA

0,96250

14,12200

Altres

32,00583

Ma d'obra

M3

0,96250

17,81291
30,48174
1,52409

5,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

B064500C

Import

0,96250

0,500 /R x 62,71000

0,10483

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ESCOCELL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 180 CM DE DIÀMETRE, 20 CM
D'ALÇÀRIA I 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ

€

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

U

0,47554
208,29244
10,41462

5,00 %

Subtotal:

F991UA90

0,47554

Maquinària

Subtotal:

P-50

176,11440

Ma d'obra
A0140000

x 14,95000

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

2,75808

155,98000

176,11440

Subtotal:

Materials
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

=

Altres

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Unitats

M3

x 155,98000

1,000

€

Ma d'obra

B0641090

ESCOCELL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 180 CM DE DIÀMETRE, 20 CM
D'ALÇÀRIA I 10 MM DE GRUIX

Subtotal:

11,14451

Rend.: 1,126

U

5,73853
10,61382
0,53069

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F961V48P

42

PARTIDES D'OBRA

SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

P-49

Pàg.:

F9F5VVV1

M2

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO DE 60X40X7 CM TIPUS VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE QUALSEVOL
COLOR, ACABAT IMPERMEABLE, EN VORERES
DE MES D'1 M D'AMPLADA, AMB BASE DE 15 CM
DE FORMIGO INCLOSA, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ADEQUACIÓ DE TAPA DE
REGISTRE A NOVA RASAT I REPARACIÓ DE LA

Rend.: 0,795

=

0,01444
0,01444

5,00 %

0,01444
46,45394
2,32270
48,77664
47,64

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

43

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

PART INFERIOR - 1 METRE D'ALÇADA- DE LES
FAÇANES AFECTADES PER LES OBRES

Materials

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A0121000

H

OFICIAL 1A

0,510 /R x 23,02000

=

14,76465

A0140000

H

MANOBRE

0,255 /R x 19,25000

=

6,17211

Subtotal:

20,93676

B06B2300

M3

HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS HF-4 MPA DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN Y
CONSISTENCIA PLÁSTICA

1,050

B0818120

KG

COLORANTE EN POLVO PARA HORMIGÓN

5,000

B08AU010

KG

LÍQUIDO DE CUIDADO PARA HORMIGÓN

0,500

x 62,27000

=

65,38350

x 3,27000

=

16,35000

x 3,18000

=

1,59000

Subtotal:

83,32350

%NAAA

20,93676

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

102,11733

=

Subtotal:
M3

FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,150

x 63,88000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

M2

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGO DE 60X60 CM I 7 CM DE GRUIX

1,020

x 11,90000

=

12,13800

D0701912

M3

MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA
CEM II/B-S I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB
450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:3, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,030

x 83,52010

=

2,50560
P-54

F9GZ2524

24,22560

24,22560

A0150000
DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,000

0,00000

=

103,64878
5,18244

5,00 %

M

TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE
FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE JUNT DE
RETRACCIÓ DE 6 A 8 MM D'AMPLÀRIA I
FONDÀRIA >= 4 CM

108,83122

Rend.: 1,000

4,86

Preu EURO

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,20937

F9G3DUG3

M3

PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON COLORANTE
HF-4 MPA DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN Y
CONSISTENCIA PLÁSTICA, COLOCADO CON
TRANSPORTE INTERIOR MECÁNICO, TENDIDO Y
VIBRADO MECÁNICO Y ACABADO RAYADO
MANUAL, INCLUIDO CORTE JUNTA DE 1/3 DEL
ESPESOR, RIEGO DE CUIDADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE ENCOFRADOS LATERALES

0,20937

H

C170H000

5,00 %

H

0,150 /R x 19,92000

MANOBRE ESPECIALISTA

=

108,83

2,98800

=

€

1,59150
1,59150

1,59150

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04482

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,62432
0,23122

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-55

Preu EURO

Parcial

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,093 /R x 23,02000

=

2,14086

A0140000

H

MANOBRE

0,290 /R x 19,25000

=

5,58250

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

0,160 /R x 19,92000

=

3,18720

F9H1VVV2

T

Import

Subtotal:

10,91056

0,160 /R x 25,47000

=

H

ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

0,042 /R x 78,03000

=

3,27726

C170H000

H

MÀQUINA TALLAJUNTS

0,050 /R x 10,61000

=

0,53050
7,88296

Rend.: 1,000

Unitats
10,91056

43,72

Preu EURO

Parcial

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,048 /R x 23,02000

=

1,10496

A0140000

H

MANOBRE

0,072 /R x 19,25000

=

1,38600

4,07520

C1709A00

Subtotal:

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE
COMPOSICIO AC16 SURF D B60/70 AMB
GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFALTIC DE
PENETRACIO,
SITUAT
A
L'OBRA
AMB
TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I
COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE
L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA
DE CALÇADA

4,85554
€

Import

Ma d'obra

Maquinària
DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,150 /R x 10,61000

MÀQUINA TALLAJUNTS

47,64032

Rend.: 1,000

Unitats

H

2,98800
2,98800

Subtotal:

Ma d'obra

C1505120

Import

Maquinària

45,37173
2,26859

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-53

€

0,20937
Subtotal:

Subtotal:

1,53176

Ma d'obra

Altres
%

1,53176

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

A%AUX001

1,53176

9,58200

B9F1V006

Subtotal:

83,32350

Altres

Materials
B0604210

44

Subtotal:

2,49096

Maquinària
C13350C0
7,88296

H

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

0,024 /R x 66,20000

=

1,58880

0,125 /R x 48,25000

=

6,03125

14 T
C1501900

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T

2,49096

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

45

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

H

ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,024 /R x 53,99000

=

1,29576

C170D0A0

H

CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,024 /R x 60,52000

=

1,45248

C170V020

H

ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA

0,024 /R x 26,24000

=

0,62976

Subtotal:

10,99805

Subtotal:

T

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE
COMPOSICIO D-12/20 AMB GRANULAT PER A
RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

x 28,12000

1,000

=

10,99805

B0F15251

U

MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

10,000

x 0,29000

=

2,90000

D0701821

M3

MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,020

x 81,29560

=

1,62591

28,12000

Subtotal:
Subtotal:

28,12000

28,12000

A%AUX001
DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,000

0,00000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

F9J1V015

M2

REG D'ADHERENCIA ECR-1, AMB EMULSIO
CATIONICA I NETEJA DEL FERM

Unitats

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

0,02491

43,71562
0,40

Preu EURO

1,000

=

Parcial

4,52591

0,67729
0,67729

P-58

F9Z4AA15

M2

ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T
AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

Import

76,57909

Rend.: 1,000

Unitats

0,67729
72,93247
3,64662

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

2,94

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

H

0,002 /R x 19,25000

MANOBRE

=

Subtotal:

0,03850

A0124000

H

OFICIAL 1A FERRALLISTA

0,018 /R x 23,02000

=

0,41436

0,03850

A0134000

H

AJUDANT FERRALLISTA

0,018 /R x 20,44000

=

0,36792

0,03850

Maquinària

Subtotal:
C1702D00

H

0,001 /R x 28,42000

CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC

=

Subtotal:

0,02842

B0552420

KG

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1

0,02842

x 0,31000

1,000

=

Subtotal:

0,02842

B0A14200

KG

FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM

0,012

x 1,06000

=

0,01272

B0B34133

M2

MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

1,200

x 1,66000

=

1,99200

0,31000
0,31000

0,31000

Subtotal:

Altres
A%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,000

0,00000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00039
0,00039

0,00039
0,37731
0,01887

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9WZVV02

U

DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER SITUAR A
NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES
DE QUALSEVOL PAVIMENT

0,78228

76,58

2,00472

2,00472

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01173

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,79873
0,13994

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-59

FD7FA375

M

0,39618

Rend.: 1,000

0,78228

Materials

Materials

P-57

0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

41,63392
2,08170

Rend.: 1,000

4,52591

Subtotal:

0,02491

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-56

%

0,02491

5,00 %

67,72927

Altres

Altres
%

67,72927

Materials

Materials

A%AUX001

46

PARTIDES D'OBRA

C1709B00

B9H1V130

Pàg.:

€

TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

2,93867

Rend.: 1,000

Unitats

22,22

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A0121000

H

OFICIAL 1A

1,577 /R x 23,02000

=

36,30945

A0150000

H

MANOBRE ESPECIALISTA

1,577 /R x 19,92000

=

31,41982

Import

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,020 /R x 23,78000

=

0,47084

A0140000

H

MANOBRE

0,020 /R x 19,25000

=

0,38115

Subtotal:

0,85199

0,85199

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

47

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

48

PARTIDES D'OBRA

Materials
BD7FA370

M

TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT AMB
UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ

x 20,00000

1,000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

20,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-61
Subtotal:

20,00000

FDK2623J

U

20,00000

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

413,93462
20,69673

5,00 %

1,500

20,85200

=

Subtotal:

0,31278
0,31278

PERICÓ
DE
REGISTRE
DE
FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X60 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

0,31278

434,63135

Rend.: 1,000

Unitats

117,72

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,16477
1,05824

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,550 /R x 23,02000

=

12,66100

A0140000

H

MANOBRE

1,100 /R x 19,25000

=

21,17500

22,22301
Subtotal:

P-60

FDA1U050

U

POU CIRCULAR DE REGISTRE DE DIÀMETRE 80
CM I 1,60 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE 20 CM DE GRUIX AMB
MITJA
CANYA,
PARET
D'ANELLES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ O DE MAÓ CALAT
ARREBOSSAT I LLISCAT, I PART PROPORCIONAL
DE
PECES
ESPECIALS,
RECRESCUT
TRONCOCÒNIC FINS A TAPA DE REGISTRE,
BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE
DIÀMETRE 70 CM, MARC APARENT QUADRAT,
GRAONS AMB RECOBRIMENT DE POLIPROPILÈ,
AMB CONNEXIONS I ESTANC

Rend.: 1,000

434,63

€

H

0,400 /R x 46,00000

CAMIÓ GRUA

=

Subtotal:

18,40000
18,40000

18,40000

Materials

Preu EURO

Parcial

B0330020

T

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

0,173

x 18,60000

=

3,21780

BDK2144J

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000

x 55,00000

=

55,00000

Subtotal:

Import

58,21780

58,21780

Altres

Partides d'obra

FDD1U509

33,83600

Maquinària
C1503000

Unitats
FDB2U710

33,83600

U

M

SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I
PLANTA DE 1,20X1,20 M COM A MÀXIM, PER A
TUB DE DIÀMETRE 40 A 60 CM

1,000

PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80 CM DE
PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ
PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER,
INCLOENT LES CONNEXIONS DE LA XARXA DE
SANEJAMENT PRINCIPAL I SECUNDÀRIA O
ALTRES SERVEIS, I LA PEÇA TRONCOCÒNICA

1,600

x 49,32337

=

%NAAA

49,32337

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

110,45400

=

Subtotal:
x 68,34652

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

109,35443

1,65681
1,65681

112,11061
5,60553

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-62

FDDZS005

U

GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

6,000

x 17,51310

=

105,07860

FDDZUD22

U

BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE
I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
AMB L'ANAGRAMA MUNICIPAL DEL SERVEI
COL·LOCAT AMB MORTER, INCLOENT LA PART
PROPORCIONAL DE RECALÇAMENT AMB MAÓ I
MORTER

1,000

x 150,17822

=

150,17822

FDK262G8

U

PERICÓ
DE
REGISTRE
DE
FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE 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

117,71614

Rend.: 1,000

Unitats

1,65681

107,29

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,550 /R x 23,02000

=

12,66100

A0140000

H

MANOBRE

1,100 /R x 19,25000

=

21,17500

Subtotal:

33,83600

33,83600

Maquinària
C1503000
Subtotal:

413,93462

413,93462

H

CAMIÓ GRUA

0,400 /R x 46,00000
Subtotal:

Materials

=

18,40000
18,40000

18,40000

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

49

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

T

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

0,173

x 18,60000

=

3,21780

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

Subtotal:

48,43780

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

BDKZHL3J

U

BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000

x 86,00000

=

86,00000

48,43780

Altres
U

DESPESES AUXILIARS

1,500

100,67400

=

Subtotal:

1,51011

Subtotal:

1,51011

1,51011

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
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

101,55

Parcial

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,450 /R x 23,02000

=

10,35900

A0140000

H

MANOBRE

0,450 /R x 19,25000

=

8,66250

Subtotal:

19,02150

BDKZHJB0

U

0,005

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

1,000

x 33,31000

=

86,19986

=

1,57832
1,57832

1,57832
106,79968
5,33998

5,00 %

€
COST EXECUCIÓ MATERIAL
FFB1UA45

M

Import

19,02150

Materials
MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

105,22133

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-65
Preu EURO

A012N000

T

1,500

Subtotal:

Ma d'obra

B0710150

DESPESES AUXILIARS

107,29311

Rend.: 1,000

Unitats

U

102,18391
5,10920

5,00 %

86,19986

Altres
%NAAA

P-63

50

PARTIDES D'OBRA

B0330020

%NAAA

Pàg.:

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE
75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS
ALIMENTARI, BANDA BLAVA, CONNECTAT PER
ELECTROFUSIÓ
O A PRESSIÓ AMB
ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT. AMIDAMENT
METRES REALMENT COL·LOCATS

Rend.: 1,000

Unitats

0,16655

112,13966
12,48

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
x 76,10000

=

76,10000

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,050 /R x 23,78000

=

1,18900

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,050 /R x 20,68000

=

1,03400

Subtotal:

2,22300

2,22300

Materials
Subtotal:

76,26655

76,26655

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

95,28800

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FDKZHL3J

U

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100, DE
75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,020

x 8,08000

=

8,24160

BFYB1904

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR AMB ELECTROFUSIÓ

0,150

x 8,31000

=

1,24650

1,42932
1,42932

1,42932
96,71737
4,83587

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-64

BFB1904U

101,55324

Rend.: 1,000

112,14

Subtotal:
%NAAA

€

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

11,71133
Subtotal:

Unitats

Preu EURO

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra
A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,450 /R x 23,02000

=

10,35900

A0140000

H

MANOBRE

0,450 /R x 19,25000

=

8,66250

Subtotal:
Materials

9,48810

19,02150

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-66
19,02150

9,48810

Altres

FFB1UC42

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE

Rend.: 1,000

=

0,17567
0,17567

5,00 %

0,17567
11,88677
0,59434
12,48111
14,07

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

51

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10
BARS DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 13244, PER
AIGUA NO POTABLE, BANDA MARRÓ O LILA,
CONNECTAT PER ELECTROFUSIÓ O A PRESSIÓ
AMB ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT. AMIDAMENT
METRES REALMENT COL·LOCATS

NORMA UNE-EN 12201-2
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

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

Subtotal:
Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

%NAAA
A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,050 /R x 23,78000

=

1,18900

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,050 /R x 20,68000

=

1,03400

Subtotal:

U

DESPESES AUXILIARS

BFYB1906

U

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 13244, PER
AIGUA NO POTABLE, BANDA MARRÓ O LILA,

1,020

2,22300

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR AMB ELECTROFUSIÓ

0,150

x 9,00000

=

=

Subtotal:

FFB26355

M

1,80300

10,98300

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I
ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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.

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

13,20600

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,19809

P-67

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, 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.

3,94

Preu EURO

Parcial

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,060 /R x 23,78000

=

1,42680

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,060 /R x 20,68000

=

1,24080

Subtotal:

2,66760

Materials
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

1,020

x 0,28000

=

0,28560

3,75164
0,18758
3,93922
4,92

Preu EURO

Parcial

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,070 /R x 23,78000

=

1,66460

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,070 /R x 20,68000

=

1,44760

Subtotal:

3,11220

BFB26300

M

TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020

x 0,44000

=

0,44880

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

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

€

Import

€

Import

3,11220

Subtotal:

1,50180

1,50180

Altres
2,66760

%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

4,61400
Subtotal:

BFB25300

0,05544

5,00 %

A012M000

Ma d'obra
A012M000

0,05544

Materials

14,07429

Rend.: 1,000

Unitats

0,19809
13,40409
0,67020

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,05544

Ma d'obra

0,19809

5,00 %

=

Rend.: 1,000

Unitats

Altres
%NAAA

1,02860

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,18000

10,98300

3,69600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,22300

P-68
x 12,02000

1,500

Subtotal:

Materials
M

1,02860

Altres

Ma d'obra

BFB19095

52

=

0,06921
0,06921

0,06921

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

53

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

54

PARTIDES D'OBRA

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,68321
0,23416

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-69

FFB2745U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I
ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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.

5,02

Preu EURO

Parcial

€

A013M000

H
H

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE-EN 12201

1,020

x 1,75000

=

1,78500

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

0,150

x 6,98000

=

1,04700

BFYB2805

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000

x 0,21000

=

0,21000

Import

Ma d'obra
A012M000

M

4,91737

Rend.: 1,000

Unitats

BFB2840U

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,060 /R x 23,78000

=

1,42680

AJUDANT MUNTADOR

0,060 /R x 20,68000

=

1,24080

Subtotal:

Subtotal:
%NAAA

2,66760

U

DESPESES AUXILIARS

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE-EN 12201

1,020

x 1,13000

=

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150

x 4,98000

=

0,74700

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

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-71

FFB2945U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I
ÚS ALIMENTARI, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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.

=

0,09231
0,09231

0,09231
6,24651
0,31233

5,00 %

2,03960

2,03960

4,70733

=

Subtotal:

0,07061
0,07061

8,30

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Altres
1,500

6,55884

Rend.: 1,000

Unitats
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

3,04200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

U

U

6,15400
Subtotal:

1,15260

BFWB2705

%NAAA

1,500

2,66760

Materials
BFB2740U

3,04200

Altres

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,070 /R x 23,78000

=

1,66460

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,070 /R x 20,68000

=

1,44760

0,07061

Subtotal:

3,11220

3,11220

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,77781
0,23889

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-70

FFB2845U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I
ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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.

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE-EN 12201

1,020

x 2,73000

=

2,78460

BFWB2905

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150

x 10,39000

=

1,55850

BFYB2905

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000

x 0,33000

=

0,33000

5,01670

Rend.: 1,000

Unitats

BFB2940U

6,56

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,070 /R x 23,78000

=

1,66460

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,070 /R x 20,68000

=

1,44760

Subtotal:

3,11220

Subtotal:

4,67310

4,67310

Altres
%NAAA
3,11220

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

7,78533
Subtotal:

=

0,11678
0,11678

0,11678
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

55

PARTIDES D'OBRA

5,00 %

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL
DESPLAÇAMENT D'ARMARI ELÈCTRIC EXISTENT
A
NOVA
UBICACIÓ
INDICADA
A
LA
DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA.
INCLOENT
EXCAVACIÓ RASA, SUPORT QUADRE, TRASLLAT
QUADRE, CABLEJAT I TUBS CORRUGATS I
CONNEXIONAT LÍNIES.

8,29718

Rend.: 1,072

1.071,46

FG319574

M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

7,000

x 10,76986

=

75,38902

FG3ZU010

M

BANDA DE SENYALITZACIÓ DE PLÀSTIC PER A
RASES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

5,000

x 2,48662

=

12,43310

€

Subtotal:
Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

%NAAA
A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

16,000 /R x 23,78000

=

354,92537

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

16,000 /R x 20,68000

=

308,65672

Subtotal:

663,58209

U

DESPESES AUXILIARS

F222U905

F226U020

F228U010

M3

M3

M3

FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

0,300

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.

1,400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

663,58209

x 15,46353

=

15,08033
15,08033

FG1AU03J

PA

21,64894

ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE PANELL DES DE
LLUMENERA EXISTENT EN PARC I INDICADA EN
LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INCLOENT
EXCAVACIÓ RASA, SUPORT QUADRE, QUADRE,
CABLEJAT I TUBS CORRUGATS I CONNEXIONAT
LÍNIES.

1.071,45739

Rend.: 1,085

Unitats

15,08033
1.020,43561
51,02178

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,47845

192,52

Preu EURO

Parcial

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

2,000 /R x 23,78000

=

43,83410

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

2,000 /R x 20,68000

=

38,11982

Subtotal:
x 3,70964

=

ESTESA, TERRAPLENADA I PICONATGE PER A
CAIXA DE PAVIMENT DE TERRES, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (NO INCLOU
TERRES),AMB PART PROPORCIONAL DE
REPERFILAT DE TALUSSOS

0,600

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,60 M
D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB SAULÓ SENSE
GARBELLAR PER A PROTECCIÓ DE
CONDUCCIONS, EN TONGADES DE 25 CM, COM
A MÀXIM

0,800

0,800

x 7,41034

=

5,92827

x 2,86804

=

43,02060

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

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

15,000

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV

25,000

DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,

341,77319

€

Import

Ma d'obra

M3

M

=

P-73

F2R45069

FG319554

x 84,92817

1.005,35533 =

1,500

Subtotal:

Partides d'obra
M3

341,77319

Altres

Ma d'obra

D060Q021

56

TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

7,90208
0,39510

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG1AU011

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-72

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

x 25,41160

x 5,41279

=

=

2,22578

D060Q021

M3

FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

0,300

x 84,92817

=

25,47845

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.

0,840

x 15,46353

=

12,98937

F226U020

M3

ESTESA, TERRAPLENADA I PICONATGE PER A
CAIXA DE PAVIMENT DE TERRES, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (NO INCLOU
TERRES),AMB PART PROPORCIONAL DE
REPERFILAT DE TALUSSOS

0,360

x 3,70964

=

1,33547

F228U010

M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,60 M

0,480

x 25,41160

=

12,19757

20,32928

135,31975

81,95392

Partides d'obra

D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB SAULÓ SENSE
GARBELLAR PER A PROTECCIÓ DE

81,95392

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

57

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CONDUCCIONS, EN TONGADES DE 25 CM, COM
A MÀXIM
F2R45069

M3

Subtotal:

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

0,480

x 7,41034

=

3,55696

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

3,000

x 2,86804

=

8,60412

FG319554

M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

5,000

x 5,41279

=

27,06395

BANDA DE SENYALITZACIÓ DE PLÀSTIC PER A
RASES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

3,000

M

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-75

FG22TL1K

x 2,48662

=

7,45986

98,68575

1,500

180,64000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

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

98,68575

2,70960

192,51673
3,01

Preu EURO

Parcial

0,033 /R x 24,08000

=

0,79464

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,020 /R x 20,65000

=

0,41300

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

0,033 /R x 24,08000

=

0,79464

AJUDANT ELECTRICISTA

0,020 /R x 20,65000

=

0,41300

M

Import

1,20764

Subtotal:

1,20764

1,020

x 1,60000

=

1,20764

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

x 2,65000

1,020

=

Subtotal:

2,70300

2,70300

2,70300

Altres
%NAAA

€

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

3,91067

=

0,05866
0,05866

0,05866
3,96930
0,19847

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
FG22TP1K

M

1,20764

Materials

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

1,63200

4,16777

Rend.: 1,000

Unitats

5,31

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

H

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

0,042 /R x 24,08000

=

1,01136

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,020 /R x 20,65000

=

0,41300

Subtotal:
Subtotal:

1,63200

1,63200

1,000

2,84000

=

0,02840

1,42436

Materials
BG22TP10

Altres
DESPESES AUXILIARS

€

Materials

P-76
OFICIAL 1A ELECTRICISTA

U

Parcial

H

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

H

%NAAA

Preu EURO

Subtotal:

A012H000

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

4,17

H

2,70960

Ma d'obra

M

Rend.: 1,000

A013H000

183,34927
9,16746

5,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

BG22TH10

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

3,01144

A012H000

2,70960

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-74

M

Unitats

BG22TL10
DESPESES AUXILIARS

2,86804
0,14340

5,00 %

Subtotal:
Subtotal:

U

0,02840

Ma d'obra

Altres
%NAAA

0,02840

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FG22TH1K

FG3ZU010

58

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,

1,020

x 3,49000

=

3,55980

1,42436

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
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PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

59

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DE PE, I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB
MORTER.

Subtotal:

3,55980

3,55980

Altres

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

4,98400

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,07476

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

1,000 /R x 23,78000

=

0,07476

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

1,000 /R x 20,68000

=

20,68000

A0140000

H

MANOBRE

1,000 /R x 19,25000

=

19,25000

0,07476
5,05892
0,25295

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FG22TQ1K

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 200 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

Subtotal:

7,43

Preu EURO

Parcial

H

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

0,042 /R x 24,08000

=

1,01136

A013H000

H

AJUDANT ELECTRICISTA

0,020 /R x 20,65000

=

0,41300

Subtotal:

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS
ALIMENTARI, BANDA BLAVA.

1,000

x 3,73000

=

3,73000

BFBBU220

U

COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ (TIPUS FITING)

2,000

x 11,91000

=

23,82000

BFBBU320

U

TE DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM
DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

1,000

x 19,46000

=

19,46000

BFYB2805

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000

x 0,21000

=

0,21000

BJS1U030

U

BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE
40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS
BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA
INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS
COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

1,000

x 136,89000

=

136,89000

€

Import

1,42436

1,42436

Materials
BG22TQ10

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 200 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

x 5,44000

1,020

=

5,54880

Subtotal:
Subtotal:

5,54880

5,54880

D0701461
U

DESPESES AUXILIARS

1,500

6,97333
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

0,10460
7,07776
0,35389

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJS1UZ01

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 TIPUS BARCELONA
O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE
1 1/2'' I JUNTES EN EPDM,EQUIPADA AMB
VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB

Rend.: 1,000

M3

0,10460
0,10460

184,11000

184,11000

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

x 76,16834

0,040

=

Subtotal:

3,04673

3,04673

3,04673

Altres
%NAAA

7,43165
267,36

63,71000

Partides d'obra

Altres
%NAAA

63,71000

BFB1902U

Ma d'obra
A012H000

23,78000

Materials

5,31187

Rend.: 1,000

Unitats

P-78

60

PARTIDES D'OBRA

AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

P-77

Pàg.:

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

250,86667
Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-79

FJS22261

U

ASPERSOR

DE

TURBINA,

AMB

RADI

DE

Rend.: 1,000

=

3,76300
3,76300

5,00 %

3,76300
254,62973
12,73149
267,36122
51,74

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

61

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-81

Unitats

Preu EURO

Parcial

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,500 /R x 23,78000

=

11,89000

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,500 /R x 20,68000

=

10,34000

FJS5UG21

M2

Import

Subtotal:

22,23000

U

ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE
COBERTURA DE 8 A 14 M, AMB COS EMERGENT
DE PLÀSTIC DE 10 CM D'ALÇÀRIA, AMB
CONNEXIÓ DE DIÀMETRE 3/4´´, AMB VÀLVULA
ANTIDRENATGE I AMB TAPA INDICADORA
D'AIGUA NO POTABLE, I AMB MEMÒRIA DE
SECTOR

1,000

CONNEXIÓ PER A DIFUSOR O ASPERSOR AMB
UNIÓ ARTICULADA DE 3/4´´

1,000

x 21,00000

=

DESPESES AUXILIARS

x 5,32000

=

1,500

48,55000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,23000

VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL·LACIO DE
REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE
1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

=

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,063 /R x 23,78000

=

1,49814

H

AJUDANT MUNTADOR

0,063 /R x 20,68000

=

1,30284

OFICIAL 1A MUNTADOR

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

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

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

26,32000

0,72825

0,72825
49,27825
2,46391

5,00 %

51,74216
10,68

Subtotal:

VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT
AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2'' DE
DIÀMETRE

2,68900

Preu EURO

Parcial

0,250 /R x 23,78000

=

U

DESPESES AUXILIARS

Import

1,500

5,49000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,94500
5,94500

1,000

x 4,08000

=

=

Subtotal:

4,08000

0,08235
0,08235

5,57233
0,27862

5,00 %

P-82

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

4,08000

5,85095

Rend.: 1,000

Unitats

11,89

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

10,02533

=

0,15038

0,08235

COST EXECUCIÓ MATERIAL
5,94500

4,08000

Altres

2,68900

€

Materials
U

2,80098

Altres

Subtotal:

Subtotal:
BJS5R100

€

Import

2,80098

BFWB2405

0,72825

Rend.: 1,000

Unitats
H

Parcial

A013M000

Ma d'obra
A012M000

Preu EURO

A012M000

%NAAA
U

5,85

Subtotal:

5,32000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJS5R101

Rend.: 1,000

21,00000

26,32000

Subtotal:

P-80

10,68415

Materials

Subtotal:
U

10,17538
0,50877

5,00 %

Unitats

Altres
%NAAA

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

0,15038

Ma d'obra

Materials
U

0,15038

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

BJSW1120

62

PARTIDES D'OBRA

COBERTURA DE 5,2 A 10,7 M, AMB COS
EMERGENT DE PLÀSTIC D'ALÇÀRIA 10 CM, AMB
CONNEXIÓ DE DIÀMETRE 3/4´´, AMB VÀLVULA
ANTIDRENATGE, I AMB TAPA INDICADORA
D'AIGUA NO POTABLE, I AMB MEMÒRIA DE
SECTOR, CONNECTAT AMB UNIÓ ARTICULADA A
LA CANONADA, I REGULAT.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/5004+PCSAMRSS O
EQUIVALENT.

BJS22260

Pàg.:

A012M000
A013M000

H
H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,070 /R x 23,78000

=

1,66460

AJUDANT MUNTADOR

0,133 /R x 20,68000

=

2,75044

€

Import

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

63

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

64

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

4,41504

4,41504

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
BD5AUU50

M

TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE
PARET SIMPLE I DN 50

2,600

x 0,54000

=

1,40400

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

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

2,600

x 1,01000

=

2,62600

P-84

FJSAU011

U

DESPESES AUXILIARS

U

PROGRAMADOR ALIMENTACIÓ AMB PILA DE
9VDC. I SORTIDA PER 2 ESTACIONS,
COMUNICACIÓ
MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB
IMANT, ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I
REMOTA PER INTERNET, INCLOENT LA
CONFIGURACIÓ LA CONFIGURACIÓ AL SISTEMA
DE TELEGESTIÓ EXISTENT.
MARCA/MODEL: SAMCLA/SBP020 O EQUIVALENT.

6,80000

6,80000

1,000

11,21500

=

Subtotal:

576,33

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

0,11215
0,11215

481,02626

Rend.: 1,000

Unitats
Subtotal:

458,12025
22,90601

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Altres
%NAAA

Pàg.:

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

4,400 /R x 23,78000

=

104,63200

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

4,400 /R x 20,68000

=

90,99200

Subtotal:

0,11215

195,62400

195,62400

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,32719
0,56636

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-83

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.

BJSAU011

U

11,89355

Rend.: 1,000

481,03

€

PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL
SBP10 O EQUIVALENT, ALIMENTACIÓ AMB PILA
DE 9VDC. I SORTIDA PER 2 ESTACIONS,
COMUNICACIÓ MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB
IMANT, ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I
REMOTA PER INTERNET

Subtotal:
%NAAA
Preu EURO

Parcial

U

DESPESES AUXILIARS

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

3,500 /R x 23,78000

=

83,23000

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

3,500 /R x 20,68000

=

72,38000

Subtotal:

155,61000

1,000

x 295,74000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,500

451,35000
Subtotal:

=

FJSAU013

295,74000

8,11161

8,11161
548,88561
27,44428

5,00 %

576,32989

U

PROGRAMADOR, ALIMENTACIÓ AMB PILA DE
9VDC. I SORTIDA PER 4 ESTACIONS,
COMUNICACIÓ
MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB
IMANT, ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I
REMOTA PER INTERNET, INCLOENT LA
CONFIGURACIÓ LA CONFIGURACIÓ AL SISTEMA
DE TELEGESTIÓ EXISTENT.
MARCA/MODEL: SAMCLA/SBP040 O EQUIVALENT.

Rend.: 1,000

Unitats

685,68

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

6,77025
6,77025

8,11161

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Altres
U

345,15000

155,61000

295,74000

295,74000

=

Subtotal:

P-85

%NAAA

345,15000

345,15000

540,77400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
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

1,500

Import

Ma d'obra

U

=

Altres

Unitats

BJSAU010

x 345,15000

1,000

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

5,000 /R x 23,78000

=

118,90000

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

5,000 /R x 20,68000

=

103,40000

6,77025

Subtotal:

222,30000

Materials
BJSAU013

U

PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL

1,000

x 421,08000

=

421,08000

222,30000

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

65

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

66

PARTIDES D'OBRA

SBP10 O EQUIVALENT, ALIMENTACIÓ AMB PILA
DE 9VDC. I SORTIDA PER 4 ESTACIONS,
COMUNICACIÓ MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB
IMANT, ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I
REMOTA PER INTERNET

D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL
RELÈ,
PURGAT
INTERN,
TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES
LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL:
RAINBIRD/PGA100
O
EQUIVALENT
Subtotal:

421,08000

421,08000

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

643,38000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,65070

Unitats

9,65070

9,65070
653,03070
32,65154

5,00 %

Preu EURO

Parcial

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,300 /R x 23,78000

=

7,13400

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,300 /R x 20,68000

=

6,20400

Subtotal:
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-86

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.

685,68224

Rend.: 1,000

Unitats

622,98

Preu EURO

Parcial

13,33800

13,33800

Materials
BJSBU225

€

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS
PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1'' DN, AMB
ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9 VCA, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL
RELÈ, PURGAT INTERN

x 54,87000

1,000

=

Subtotal:

Import

54,87000

54,87000

54,87000

Altres

Ma d'obra
A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

5,000 /R x 23,78000

=

118,90000

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

5,000 /R x 20,68000

=

103,40000

Subtotal:

222,30000

%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

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

x 362,25000

1,000

=

222,30000

362,25000

362,25000

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

584,55000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJSBU225

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
TANCAMENT
GRADUAL,
POSSIBILITAT

Rend.: 1,000

=

FJSBU226

U

362,25000

8,76825
8,76825

5,00 %

=

1,02312
1,02312

8,76825
593,31825
29,66591
622,98416
72,69

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL PER A XARXA DE GOTEIG, AMB COS I
TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL,
POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT
SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES
LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/PGA100+DRS DIAL O
EQUIVALENT

72,69268

Rend.: 1,000

Unitats

1,02312
69,23112
3,46156

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Altres
%NAAA

68,20800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-88

Subtotal:

1,500

Subtotal:

Materials

P-87

Import

Ma d'obra

147,43

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000
A013M000

€

H
H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,300 /R x 23,78000

=

7,13400

AJUDANT MUNTADOR

0,300 /R x 20,68000

=

6,20400

Subtotal:

13,33800

Materials
BJSBU226

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V, PER A

1,000

x 125,00000

=

125,00000

13,33800

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

67

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P-90

Subtotal:

125,00000

125,00000

FJSBU257

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

138,33800

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJSBU235

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V, TIPUS
PGA DE RAIN BIRD, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I
10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I
TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA
MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT
INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB
LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES

104,98

193,62

Preu EURO

Parcial

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,375 /R x 23,78000

=

8,91750

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,375 /R x 20,68000

=

7,75500

€

Import

Subtotal:

16,67250

16,67250

Materials
BJSBU23J

U

147,43372

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

2,07507
140,41307
7,02065

5,00 %

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 3''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V VCA, PER
A PRESSIONS ENTRE 0,7 I 10 BAR, PER A
CABALS ENTRE DE 10 A 80 M3/H, I
TEMPERATURES DE FINS A 60ºC., TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES
LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL:
RAINBIRD/SERIE
100
O
EQUIVALENT.

Unitats

2,07507
2,07507

U

Ma d'obra

Altres

P-89

68

PARTIDES D'OBRA

PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL PER A XARXA DE GOTEIG, AMB COS I
TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL,
POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT
SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES
LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/PGA100+DRS DIAL O
EQUIVALENT

%NAAA

Pàg.:

€

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 3''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V VCA, PER
A PRESSIONS ENTRE 0,7 I 10 BAR, PER A
CABALS ENTRE DE 10 A 80 M3/H, I
TEMPERATURES DE FINS A 60ºC., TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES
LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/SERIE 100 O
EQUIVALENT.

x 165,00000

1,000

=

Subtotal:

165,00000

165,00000

165,00000

Altres
Unitats

Preu EURO

Parcial

%NAAA

Import

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

181,67267

=

Subtotal:

Ma d'obra
A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,375 /R x 23,78000

=

8,91750

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,375 /R x 20,68000

=

7,75500

Subtotal:

16,67250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
16,67250

2,72509
2,72509

2,72509
184,39759
9,21988

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

193,61747

Materials
BJSBU235

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS
PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1 1/2'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9 VCA, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL
RELÈ, PURGAT INTERN

x 81,83000

1,000

=

P-91

81,83000

FJSDC20G

DESPESES AUXILIARS

Rend.: 1,000

Unitats
Subtotal:

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.

81,83000

81,83000

1,500

98,50267
Subtotal:

=

1,47754
1,47754

20,97

Preu EURO

Parcial

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,250 /R x 23,02000

=

5,75500

A0140000

H

MANOBRE

0,250 /R x 19,25000

=

4,81250

Subtotal:

1,47754

10,56750

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,00 %

99,98004
4,99900
104,97904

€

Import

Ma d'obra

Altres
%NAAA

U

B0330020

T

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

0,024

x 18,60000

=

0,44640

BJSDC200

U

PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER

1,000

x 8,66000

=

8,66000

INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB

10,56750

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

69

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

9,10640

9,10640

B0330020

T

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

0,050

x 18,60000

=

0,93000

BJSDR510

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 54X38X32 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

1,000

x 36,50000

=

36,50000

Altres
U

DESPESES AUXILIARS

1,500

19,67400

=

Subtotal:

0,29511

Subtotal:

0,29511

0,29511

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJSDR50G

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 59X49X30 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA
LATERAL.
MARCA/MODEL:
RAINBIRD/
VB-STD
O
EQUIVALENT.

U

20,96746

Rend.: 1,000

43,81

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

P-94

Preu EURO

Parcial

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,300 /R x 23,02000

=

6,90600

A0140000

H

MANOBRE

0,300 /R x 19,25000

=

5,77500

FJSDR60G

U

Import

Subtotal:

12,68100

B0330020

T

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

0,050

x 18,60000

=

0,93000

BJSDR500

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 54X38X32 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

1,000

x 27,50000

=

27,50000

12,68100

28,43000

1,500

41,11133

=

Subtotal:

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 59X49X30+17 CM,
AMB TAPA AMB CARGOL I ZÒCOL, PER TANCAR
COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT
DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL:
RAINBIRD/
VB-STD+VB-STD-6EXT-B O EQUIVALENT.

Rend.: 1,000

63,81

Preu EURO

Parcial

OFICIAL 1A

0,300 /R x 23,02000

=

6,90600

H

MANOBRE

0,300 /R x 19,25000

=

5,77500

Subtotal:

BJSDR600

28,43000

T
U

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

12,68100

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 67X48X32 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

0,050

x 18,60000

=

0,93000

1,000

x 46,26000

=

46,26000

Subtotal:
0,61667

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

59,87133

=

Subtotal:

43,81405
53,41

47,19000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

P-95

Preu EURO

Parcial

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,300 /R x 23,02000

=

6,90600

A0140000

H

MANOBRE

0,300 /R x 19,25000

=

5,77500

Subtotal:

12,68100

Import

12,68100

FJSDR80G

U

Import

0,89807

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 84X60X45 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL, PER TANCAR COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA
LATERAL.
MARCA/MODEL:
RAINBIRD/
VB-SPR
O
EQUIVALENT.

63,80752

Rend.: 1,000

Unitats

0,89807
60,76907
3,03845

5,00 %

147,72

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
12,68100

47,19000

0,89807

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

€

Altres

41,72767
2,08638

Rend.: 1,000

53,40580

Materials

0,61667

5,00 %

0,75167
50,86267
2,54313

H

Ma d'obra

Materials

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 70X53X30+17 CM,
AMB TAPA AMB CARGOL I ZÒCOL PER TANCAR
COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT
DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL:
RAINBIRD/
VB-JMB+VB-JMB-6EXT-B O EQUIVALENT.

0,61667

COST EXECUCIÓ MATERIAL
U

0,75167

A0140000

%NAAA
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FJSDR51G

0,75167

A0121000

Altres

P-93

=

5,00 %

Unitats

B0330020
Subtotal:

37,43000

Ma d'obra

Materials

DESPESES AUXILIARS

50,11133

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

U

1,500

Subtotal:

Ma d'obra

%NAAA

DESPESES AUXILIARS

19,96901
0,99845

5,00 %

37,43000

Altres
%NAAA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-92

70

PARTIDES D'OBRA

CARGOL PER TANCAR

%NAAA

Pàg.:

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,300 /R x 23,02000

=

6,90600

A0140000

H

MANOBRE

0,300 /R x 19,25000

=

5,77500

€

Import

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

12,68100

BJSZC310

12,68100

U

Materials
B0330020

T

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

0,050

x 18,60000

=

0,93000

BJSDR800

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 86X62X45 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

1,000

x 125,00000

=

125,00000

COL·LECTOR PER A GRUP DE 3
ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS
PLÀNOLS, CONNECTAT A CANONADA
D'ALIMENTACIÓ

x 7,16000

1,000

=

Subtotal:
%NAAA

125,93000

7,16000

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

24,94400

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,500

138,61133

=

Subtotal:

0,37416

2,07917
2,07917

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,07917

0,37416

140,69017
7,03451

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJSZC21R

U

COL·LECTOR
PER
A
GRUP
DE
2
ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS
PLÀNOL,
CONNECTAT
A
CANONADA
D'ALIMENTACIÓ

P-98

FJSZC41R

U

147,72468

Rend.: 1,000

23,83

COL·LECTOR
PER
A
GRUP
DE
4
ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS
PLÀNOLS,
CONNECTAT
A
CANONADA
D'ALIMENTACIÓ

€

26,58407

Rend.: 1,000

Unitats

0,37416
25,31816
1,26591

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-96

7,16000

125,93000

Altres
U

7,16000

Altres
Subtotal:

%NAAA

72

29,15

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,400 /R x 23,78000

=

9,51200

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,400 /R x 20,68000

=

8,27200

Ma d'obra
A012M000
A013M000

H
H

0,400 /R x 23,78000

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,400 /R x 20,68000

AJUDANT MUNTADOR

=
=

Subtotal:

9,51200
8,27200

BJSZC410
Subtotal:

17,78400

U

17,78400

Materials
BJSZC210

U

COL·LECTOR PER A GRUP DE 2
ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS
PLÀNOL, CONNECTAT A CANONADA
D'ALIMENTACIÓ

x 4,58000

1,000

=

17,78400

COL·LECTOR PER A GRUP DE 4
ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS
PLÀNOLS, CONNECTAT A CANONADA
D'ALIMENTACIÓ

x 9,57000

1,000

=

4,58000
Subtotal:
%NAAA
4,58000

9,57000

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

27,35400

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,500

22,36400

=

Subtotal:

0,41031

0,33546
0,33546

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,33546

0,41031

22,69946
1,13497

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJSZC31R

U

COL·LECTOR
PER
A
GRUP
DE
3
ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS
PLÀNOLS,
CONNECTAT
A
CANONADA
D'ALIMENTACIÓ

P-99

FN3143P7

23,83443

Rend.: 1,000

26,58

€

VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE
PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ,
TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000

Unitats
Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,400 /R x 23,78000

=

9,51200

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,400 /R x 20,68000

=

8,27200

Subtotal:

17,78400

29,15253
17,96

Preu EURO

Parcial

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,165 /R x 23,78000

=

3,92370

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,165 /R x 20,68000

=

3,41220

Subtotal:
17,78400

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra

Materials

U

0,41031
27,76431
1,38822

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-97

9,57000

4,58000

Altres
U

9,57000

Altres
Subtotal:

%NAAA

17,78400

Materials

7,33590

Materials
BN3143P0

U

VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE

1,000

x 9,52000

=

9,52000

7,33590
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

74

PARTIDES D'OBRA

DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', 10 BAR DE PN, AMB
COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE
TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA
DE SERVEI DE 60°C

TANCAMENT DE POLIETILÈ HDPE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA
Subtotal:

9,52000

9,52000

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

16,85600

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

0,25284
0,25284

0,25284

COST EXECUCIÓ MATERIAL

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,450 /R x 23,78000

=

10,70100

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,450 /R x 20,68000

=

9,30600

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

17,96418

Rend.: 1,000

Subtotal:

24,24

U

€

Preu EURO

Parcial

Import

%NAAA
A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,375 /R x 23,78000

=

8,91750

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,375 /R x 20,68000

=

7,75500

Subtotal:

16,67250

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

U

DESPESES AUXILIARS

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

x 6,07000

1,000

=

U

DESPESES AUXILIARS

6,07000

1,500

22,74267
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

FN3G2A74

U

6,07000

=

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 ,

Rend.: 1,000

9,31000

9,31000

9,31000

29,31733

=

0,43976
0,43976

0,43976
29,75676
1,48784

5,00 %

31,24460

Rend.: 1,000

35,06

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

0,34114

5,00 %

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC,
SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE
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

Unitats

0,34114
0,34114

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,450 /R x 23,78000

=

10,70100

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,450 /R x 20,68000

=

9,30600

23,08364
1,15418
24,23782

Subtotal:

31,24

€

20,00700

Materials
BN3G2A70

P-101

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,07000
P-102

Subtotal:

1,500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

16,67250

Altres
%NAAA

x 9,31000

1,000

Subtotal:

Materials
U

20,00700

Altres

Ma d'obra

BN3G2770

20,00700

Subtotal:
Unitats

Import

Materials
BN3G2970

P-100

Parcial

A012M000

17,10874
0,85544

5,00 %

Preu EURO

Ma d'obra

U

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC,
SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE
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 12,89000

=

12,89000

20,00700
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

12,89000

12,89000

Altres
U

DESPESES AUXILIARS

1,500

32,89733

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FN3G2B74

U

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC,
SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 65 (PER A TUB DE
2 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

A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

1,120 /R x 23,78000

=

26,63360

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

1,120 /R x 20,68000

=

23,16160

Subtotal:

0,49346
0,49346

0,49346

BN3G2C70

U

35,05998

Rend.: 1,000

95,43

€

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC,
SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 80 (PER A TUB DE
3 ´´ ), 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

%NAAA

Preu EURO

Parcial

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,680 /R x 23,78000

=

16,17040

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,680 /R x 20,68000

=

14,06240

Subtotal:

U

DESPESES AUXILIARS

Import

30,23280

x 59,31000

1,000

=

30,23280

P-105

FNER1381

U

59,31000

1,500

59,31000

89,54267

=

59,31000

1,34314

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 3/4´´ DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH,
AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA
MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

1,96583
133,02103
6,65105

5,00 %

139,67208

Rend.: 1,000

32,13

Preu EURO

Parcial

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,210 /R x 23,78000

=

4,99380

H

AJUDANT MUNTADOR

0,210 /R x 20,68000

=

4,34280

€

Import

U

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 3/4´´ 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

x 20,52000

1,000

%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

2,500

Subtotal:

€

P-106
Import

20,52000

20,52000

29,85680

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

=

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Preu EURO

9,33660

20,52000

Altres

95,43024
139,67

9,33660

Materials

1,34314
90,88594
4,54430

5,00 %

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

1,96583

A013M000

1,34314

COST EXECUCIÓ MATERIAL
VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC,
SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 80 (PER A TUB DE
3 ´´ ), 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

81,26000

1,96583

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

U

=

A012M000

BNER1381

FN3G2C74

131,05533

Unitats

Subtotal:

P-104

81,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Altres
DESPESES AUXILIARS

81,26000

Ma d'obra

Subtotal:
U

1,500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials

%NAAA

=

Subtotal:

A012M000

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC,
SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 65 (PER A TUB DE
2 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

49,79520

Altres

Unitats

U

x 81,26000

1,000

Subtotal:

Ma d'obra

BN3G2B70

49,79520

Materials

33,39046
1,66952

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-103

76

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
%NAAA

Pàg.:

FNER1681

U

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2´´ DE

Rend.: 1,000

=

0,74642
0,74642

5,00 %

0,74642
30,60302
1,53015
32,13317
133,93

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

77

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH,
AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA
MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

188,36530
9,41827

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-108
Unitats

Preu EURO

Parcial

FQ10U094

Import

U

Ma d'obra
A012M000

H

OFICIAL 1A MUNTADOR

0,550 /R x 23,78000

=

13,07900

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,550 /R x 20,68000

=

11,37400

Subtotal:

24,45300

24,45300

Materials
BNER1681

U

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 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

x 99,99000

1,000

=

99,99000

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FONT
MINUS DOG DE LA CASA FABREGAS O SIMILAR,
FABRICADA EN ACER I ACER INOXIDABLE, AMB
DOS AIXETES DE POLSADOR I UN D'ELLS ESTÀ
ADAPTAT COM ABEURADOR PER A GOSSOS.
FORATS DE 6 MM PER CARGOLAR (OPCIONAL
PER ENCASTAR). INCLOU MÒDUL DE REIXA DE
1,00X1,00M, CONNEXIONS A LES XARXES DE
CLAVEGUERAM I AIGUA, COMPTADOR. INCLOU
TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LA
TOTALMENT INSTAL·LADA

Unitats

875,67

Preu EURO

Parcial

99,99000

99,99000

A0121000

H

OFICIAL 1A

4,000 /R x 23,02000

=

92,08000

A0140000

H

MANOBRE

4,000 /R x 19,25000

=

77,00000

Subtotal:
U

DESPESES AUXILIARS

2,500

124,44320

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,11108

U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA
TAULA PÍCNIC -E-PICNIC- DE LA CASA
FRABREGAS O SMILIAR DE 1770X1530X700 DE
FUSTA DE PI TRACTADA AUTOCLAU CLASSE IV
COMPOSTA PER DOS BANCS I LA TAULA.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LA TOTALMENT INSTAL·LADA

Import

133,93178

Rend.: 1,000

Unitats

3,11108

BQ10U094

U

FONT MINUS DOG DE LA CASA FABREGAS O
SIMILAR, FABRICADA EN ACER I ACER
INOXIDABLE, AMB DOS AIXETES DE POLSADOR I
UN D'ELLS ESTÀ ADAPTAT COM ABEURADOR
PER A GOSSOS. FORATS DE 6 MM PER
CARGOLAR

1,000

x 630,00000

=

630,00000

BQ3Z1300

U

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE
SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

1,000

x 25,54000

=

25,54000

D060M0B2

M3

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

0,100

x 68,12280

=

6,81909

127,55408
6,37770

5,00 %

197,78

Preu EURO

Parcial

169,08000

169,08000

Materials

3,11108

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ10U092

€

Ma d'obra

Subtotal:

P-107

197,78357

Rend.: 1,000

Altres
%NAAA

78

€

Import

Ma d'obra
A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

1,000 /R x 23,02000

=

Subtotal:

23,02000

662,35909

662,35909

Altres
Subtotal:

23,02000

23,02000

A%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

=

2,53620

Materials
BQ10U092

U

TAULA PÍCNIC -E-PICNIC- DE LA CASA
FRABREGAS O SMILIAR DE 1770X1530X700 DE
FUSTA DE PI TRACTADA AUTOCLAU CLASSE IV
COMPOSTA PER DOS BANCS I LA TAULA

1,000

x 165,00000

=

Subtotal:

165,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Subtotal:

165,00000

165,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,53620

5,00 %

2,53620
833,97529
41,69876
875,67405

Altres
A%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000
Subtotal:

=

P-109

0,34530
0,34530

0,34530

FQ10U098

U

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MODUL DE
BARANA D'ACER GALVANITZADA (MUNTATNTS I
TRAVESSERES) I PASSAMÀ DE FUSTA DE PI
VERNISSADA DE 40X70CM, DE 1,10M D'ALÇADA I
1,20M D'AMPLADA, CARGOLADA A PAVIMENT

Rend.: 1,000

118,88

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

79

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA
PER
DEIXAR-LA
TOTALMENT
INSTAL·LADA

Subtotal:

26,20500

Preu EURO

Parcial

A0122000

H

OFICIAL 1A PALETA

0,300 /R x 23,02000

=

6,90600

A012F000

H

OFICIAL 1A MANYÀ

0,500 /R x 22,87000

=

11,43500

A013F000

H

AJUDANT MANYÀ

0,200 /R x 20,07000

=

4,01400

A0140000

H

MANOBRE

0,200 /R x 19,25000

=

3,85000

B0710180

T

MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010

x 33,14000

=

0,33140

B0A62F90

U

TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

2,000

x 0,94000

=

1,88000

BQ10U102

M

BARANA PER A ESCALES D'ACER
GALVANITZADA (MUNTANTS I TRAVESSERES),
AMB UN PASSAMANS DE FUSTA DE PI
VERNISSADA DE 40X70CM, DE 1,10M D'ALÇADA I
1,20M D'AMPLADA, CARGOLADA A PAVIMENT
EXISTENT.

1,000

x 87,00000

=

87,00000

Import

Ma d'obra

Subtotal:
Subtotal:

26,20500

26,20500

A%AUX001

B0A62F90
BQ10U098

U
U

MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,010

TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

2,000

MODUL DE BARANA D'ACER GALVANITZADA
(MUNTATNTS I TRAVESSERES) I PASSAMÀ DE
FUSTA DE PI VERNISSADA DE 40X70CM, DE
1,10M D'ALÇADA I 1,20M D'AMPLADA,
CARGOLADA A PAVIMENT EXISTENT

1,000

x 33,14000

=

%

x 84,15000

=
=

1,88000

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

84,15000

86,36140

2,500

0,00000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FQ10U102

M

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA
PER A ESCALES D'ACER GALVANITZADA
(MUNTANTS I TRAVESSERES), AMB TRES
PASSAMANS DE FUSTA DE PI VERNISSADA DE
40X70CM, DE 1,10M D'ALÇADA I 1,20M
D'AMPLADA,
CARGOLADA
A
PAVIMENT
EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA
PER
DEIXAR-LA
TOTALMENT
INSTAL·LADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE

0,00000

FQ10VV00

M

86,36140

5,00 %

0,65513

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ TANCA DE
FUSTA MODEL PARCS DE LA CASA HAPPYLUDIC
O SIMILAR, D'ALTURA 80CM, MODUL DE
200X81CM I PILARS DE FUSTA DE 9X9X150CM.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PEL SEU
CORRECTA FUNCIONAMENT I COL·LOCACIÓ.

0,65513

116,07153
5,80358
121,87511

Rend.: 1,825

41,50

Preu EURO

Parcial

A0122000

H

OFICIAL 1A PALETA

0,300 /R x 23,02000

=

3,78411

113,22153
5,66108

A012F000

H

OFICIAL 1A MANYÀ

0,500 /R x 22,87000

=

6,26575

A013F000

H

AJUDANT MANYÀ

0,200 /R x 20,07000

=

2,19945

118,88261

A0140000

H

MANOBRE

0,200 /R x 19,25000

=

2,10959

121,88

0,65513

€

Import

Ma d'obra

Subtotal:

€

14,35890

14,35890

Materials
BQ10U100

U

TANCA DE FUSTA MODEL PARCS DE LA CASA
HAPPYLUDIC O SIMILAR, D'ALTURA 80CM, MODIL
TANCA PARCS DE 200X81 CM I PILARS DE
GUSTA DE 9X9X150CM.

x 24,95000

1,000

=

Subtotal:

24,95000

24,95000

24,95000

Altres
A%AUX001
Preu EURO

Parcial

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

A0122000

H

OFICIAL 1A PALETA

0,300 /R x 23,02000

=

6,90600

A012F000

H

OFICIAL 1A MANYÀ

0,500 /R x 22,87000

=

11,43500

A013F000

H

AJUDANT MANYÀ

0,200 /R x 20,07000

=

4,01400

MANOBRE

0,200 /R x 19,25000

=

3,85000

=

0,21538

Import
Subtotal:

Ma d'obra

H

0,65513

5,00 %

Unitats

0,65513

Rend.: 1,000

Unitats

A0140000

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,65513

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-110

2,500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-111

Subtotal:
%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

Subtotal:
x 0,94000

89,21140

0,33140

Altres
A%AUX001

89,21140

Altres

Materials
T

26,20500

Materials

Unitats

B0710180

80

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,21538

5,00 %

0,21538
39,52428
1,97621
41,50049

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

81

PARTIDES D'OBRA

P-112

FQ10VV01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

M

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE
FUSTA MODEL PARCS DE LA CASA HAPPYLUDIC
O SIMILAR, DE 100X80CM. INCLOU TOTA L'OBRA
CIVIL I MECÀNICA NECESSARIA PER A LA SEVA
CORRECTE
COL·LOCACIÓ
I
FUNCIONAMENT-FONAMENTACIÓ, ANCLATGES,
FRONTISSES..-

Rend.: 1,062

131,54

ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE
SANEJAMENT DE FONTS PER A EXTERIORS

€

BQ3ZUL25

Unitats

Preu EURO

Parcial

U

MÒDUL DE REIXA DE FOSA PER A FONT TIPUS
ATLÀNTIDA DE SANTA I COLE O EQUIVALENT,
PER A ALINEAR

x 210,95000

1,000

Import

Ma d'obra

=

Subtotal:

210,95000

1.271,62500

1.271,62500

Altres
A0122000

H

OFICIAL 1A PALETA

0,300 /R x 23,02000

=

6,50282

A0140000

H

MANOBRE

0,200 /R x 19,25000

=

3,62524

%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1.440,70520 =

2,500

Subtotal:
Subtotal:

10,12806

BQ10UV01

U

PORTA DE FUSTA DE 100X80X9CM DE LA CASA
HAPPYLUDIC O SIMILAR

x 115,00000

1,000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

115,00000

Subtotal:
%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

115,00000

1,500

0,00000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

115,00000

0,15192
0,15192

U

FONT PER EXTERIORS DE FOSA EN L TIPUS
ATLÀNTIDA DE SANTA I COLE O EQUIVALENT, DE
120 CM D'ALÇÀRIA, AMB BROC AMB POLSADOR,
DUES TAPES DE REGISTRE DAVANTERA I
POSTERIOR I 1 MÒDUL DE REIXA DE FOSA,
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. TOTALMENT
INSTAL·LADA

P-114

FQ42VV02

U

P-115

FQAMVV01

U

1.550,56

€

Preu EURO

Parcial

A0121000

H

OFICIAL 1A

4,000 /R x 23,02000

=

92,08000

A0140000

H

MANOBRE

4,000 /R x 19,25000

=

77,00000

Import

Rend.: 2,762

1.171,78

Preu EURO

Parcial

Subtotal:

169,08000

A0121000

H

OFICIAL 1A

2,000 /R x 23,02000

=

16,66908

A0140000

H

MANOBRE

8,000 /R x 19,25000

=

55,75670

€

Import

Subtotal:

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

0,100

x 59,55000

=

5,95500

BQ31UL25

U

FONT PER EXTERIORS DE FOSA EN L TIPUS
ATLÀNTIDA DE SANTA I COLE O EQUIVALENT, DE
120 CM D'ALÇÀRIA, AMB BROC AMB POLSADOR,
DUES TAPES DE REGISTRE DAVANTERA I
POSTERIOR I 1 MÒDUL DE REIXA DE FOSA

1,000

x 852,92000

=

852,92000

BQ31UVV1

U

RELLIGA TIPUS TRAMEX ELECTROSOLDADA
1,00X1,00M I TRAMAT DE 30X30MM I PART
PROPORCIONAL DE FORMIGÓ PER A BASE I
PENDENTS I PERFILERIA PERIMETRALS PELS

1,000

x 176,00000

=

176,00000

72,42578

72,42578

Materials
169,08000

BQAMVV01

U

COLUMPI J3960 DE LA CASA HPC O SIMILAR.
MUNTANTS I COLUMPIS D'ACER GALVANITZAT
ANCLATS A TRAVESSER DE FUSTA LAMINADA
MITJANÇANT PLETINES METÀL·LIQUES. CADIRA
DE PLÀSTIC AMB 4 SUBJECCIONS DE
SEGURETAT A PERÍMETRE TUBULAR CIRCULAR
METÀL·LIC.

1,000

x 993,00000

=

993,00000

D060M0B2

M3

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

0,500

x 68,12280

=

34,06140

Materials

Subtotal:

1.027,06140

1.027,06140

Altres

SEU ANCORATGE
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMPI
J3960 DE LA CASA HPC O SIMILAR. MUNTANTS I
COLUMPIS D'ACER GALVANITZAT ANCLATS A
TRAVESSER DE FUSTA LAMINADA MITJANÇANT
PLETINES METÀL·LIQUES. CADIRA DE PLÀSTIC
AMB 4 SUBJECCIONS DE SEGURETAT A
PERÍMETRE TUBULAR CIRCULAR METÀL·LIC.
FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

Unitats
Unitats

U

1.550,55876

Ma d'obra

Ma d'obra

BQ3ZU005

1.476,72263
73,83613

5,00 %

0,15192

131,54398

Rend.: 1,000

36,01763

€
CERTIFICACIÓ COMPLERTA DE TOTA L'ÀREA DE
Rend.: 1,000
500,00
JOCS INFANTILS I DELS ELEMENTS QUE LA
COMPOSEN.
_____________________________________________________________________________________________________________

125,27998
6,26400

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQ31UL25

36,01763

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Altres
A%AUX001

36,01763

10,12806

Materials

P-113

82

%NAAA
1,000

x 25,80000

=

25,80000

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

1.099,48733 =
Subtotal:

16,49231
16,49231

16,49231

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

83

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

84

PARTIDES D'OBRA

CONTRATXAPAT.
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.115,97949
55,79897

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-116

FQAMVV02

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOLLES
TWINY J834 DE LA CASA HPC O SIMILAR.
ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT.
FIXACIÓ A TERRA AMB DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

D060M0B2

M3

1.171,77846

Rend.: 2,914

1.130,45

€

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

x 68,12280

0,500

=

Subtotal:

34,06140

1.112,06140

1.112,06140

Altres
%NAAA
Unitats

Preu EURO

Parcial

U

DESPESES AUXILIARS

1.193,54400 =

1,500

Subtotal:

Import

17,90316
17,90316

17,90316

Ma d'obra
A0121000

H

OFICIAL 1A

2,000 /R x 23,02000

=

15,79959

A0140000

H

MANOBRE

8,000 /R x 19,25000

=

52,84832

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.211,44724
60,57236

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

68,64791

P-118

Materials
BQAMVV02

U

MOLLES J834 TWINY DE LA CASA HPC O
SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE
CONTRATXAPAT.

1,000

x 958,00000

=

958,00000

D060M0B2

M3

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

0,500

x 68,12280

=

34,06140

FQAMVV04

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BALANCÍ LA
VACA J844 DE LA CASA HPC O SIMILAR.
ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT.
FIXACIÓ A TERRA AMB DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

Rend.: 3,460

Unitats

1.011,27

Preu EURO

Parcial

Subtotal:

992,06140

992,06140

A0121000

H

OFICIAL 1A

2,000 /R x 23,02000

=

13,30636

A0140000

H

MANOBRE

8,000 /R x 19,25000

=

44,50867

Subtotal:
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1.060,70933 =

1,500

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOLLES
LOOPING J3961 DE LA CASA HPC O SIMILAR.
ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT.
FIXACIÓ A TERRA AMB DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

Import

15,91064

15,91064
1.076,61995
53,83100

5,00 %

BQAMVV04

U

BALANCÍ LA VACA J844 DE LA CASA HPC O
SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE
CONTRATXAPAT.

1,000

x 857,00000

=

857,00000

D060M0B2

M3

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

0,500

x 68,12280

=

34,06140

1.130,45095

Rend.: 2,455

57,81503

57,81503

Materials

15,91064

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FQAMVV03

€

Ma d'obra

Altres

P-117

1.272,01960

68,64791

1.272,02

€

Subtotal:

891,06140

891,06140

Altres
%NAAA
Unitats

Preu EURO

Parcial

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

948,87667
Subtotal:

Import

=

14,23315
14,23315

14,23315

Ma d'obra
A0121000

H

OFICIAL 1A

2,000 /R x 23,02000

=

18,75356

A0140000

H

MANOBRE

8,000 /R x 19,25000

=

62,72912

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

81,48268

BQAMVV03

U

MOLLES LOOPING J3961 DE LA CASA HPC O
SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE

1,000

x 1.078,00000 =

1.078,00000

963,10958
48,15548
1.011,26506

81,48268
P-119

Materials

5,00 %

FQAMVV06

U

SUBMINISTRAMENT
I
MUNTATGE
DE
COMBINACIÓ TIBOO J3952 DE LA CASA HPC O

Rend.: 0,245

10.109,36

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

85

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

86

PARTIDES D'OBRA

SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE
CONTRATXAPAT I MUNTANTS DE FUSTA
LAMINADA. ELEMENTS METÀL·LICS D'ACER
INOXIDABLE. FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE
FORMIGÓ
MITJANÇANT
PLETINES
METÀL·LIQUES. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT
INSTAL·LAT

D060M0B2

M3

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

x 68,12280

1,500

=

Subtotal:

102,18420

10.452,18420

10.452,18420

Altres
%NAAA
Unitats

Preu EURO

Parcial

U

DESPESES AUXILIARS

11.289,1713 =

1,500

Subtotal:

Import

169,33757
169,33757

169,33757

Ma d'obra
A0121000

H

OFICIAL 1A

2,000 /R x 23,02000

=

187,91837

A0140000

H

MANOBRE

8,000 /R x 19,25000

=

628,57143

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11.458,50921
572,92546

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

816,48980

P-121

Materials
BQAMVV06

U

COMBINACIÓ TIBOO J3952 DE LA CASA HPC O
SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE
CONTRATXAPAT I MUNTANTS DE FUSTA
LAMINADA. ELEMENTS METÀL·LICS D'ACER
INOXIDABLE.

1,000

x 8.567,00000 =

D060M0B2

M3

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

1,500

x 68,12280

=

DESPESES AUXILIARS

U

8.567,00000

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON
100300-3737 ICON (MODEL ROCKY) DE LA CASA
KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB
BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT
INSTAL·LAT

102,18420

Rend.: 0,265

Unitats

8.669,18420

8.669,18420

Altres
U

FQAMVV08

10.419,89

Preu EURO

Parcial

9.485,67400 =

1,500

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

142,28511

A0121000

H

OFICIAL 1A

2,000 /R x 23,02000

=

173,73585

A0140000

H

MANOBRE

8,000 /R x 19,25000

=

581,13208

Subtotal:

142,28511

BQA0VV08

U

ICON 100300-3737 ICON (MODEL ROCKY) DE LA
CASA KOMPAN O SIMILAR

1,000

x 8.920,00000 =

D060M0B2

M3

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

1,500

x 68,12280

9.627,95911
481,39796

5,00 %

754,86793

10.109,35707

=

Subtotal:
FQAMVV07

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON
100200-3717 ICON (MODEL NOVA) DE LA CASA
KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB
BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT
INSTAL·LAT

Rend.: 0,239

12.031,43

€

Parcial

U

H

OFICIAL 1A

2,000 /R x 23,02000

=

192,63598

A0140000

H

MANOBRE

8,000 /R x 19,25000

=

644,35146

Subtotal:

836,98744

Materials
U

ICON 100200-3717 ICON (MODEL NOVA) DE LA
CASA KOMPAN O SIMILAR

DESPESES AUXILIARS

9.777,05200 =

1,500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra
A0121000

1,000

x 10.350,0000 =

10.350,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-122
836,98744

8.920,00000
102,18420

9.022,18420

Subtotal:

Preu EURO

754,86793

9.022,18420

Altres
%NAAA

Unitats

BQAMVV07

Import

Materials

142,28511

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-120

€

Ma d'obra

Subtotal:
%NAAA

12.031,43467

816,48980

FQAMVV09

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON
100500-3799 DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR,
FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER

Rend.: 2,535

146,65578
146,65578

5,00 %

146,65578
9.923,70791
496,18540
10.419,89331
5.447,15

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

87

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

37.451,3506 =

1,500

Subtotal:

Unitats

Preu EURO

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra
A0121000

H

OFICIAL 1A

2,000 /R x 23,02000

=

18,16174

A0140000

H

MANOBRE

8,000 /R x 19,25000

=

60,74951

Subtotal:

78,91125

BQA0VV09

U

ICON 100500-3799 DE LA CASA KOMPAN O
SIMILAR

1,000

x 4.930,00000 =

D060M0B2

M3

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

1,500

x 68,12280

=

561,77026
561,77026

P-124

FQAMVV11

U

78,91125

4.930,00000

SUBMINISTRAMENT
I
MUNTATGE
DE
M98201-3817 (COLUMPI GEGANT) DE LA CASA
KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB
BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT
INSTAL·LAT

102,18420

39.913,77718

Rend.: 0,659

Unitats

561,77026
38.013,12112
1.900,65606

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

16.503,92

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Subtotal:

5.032,18420

A0121000

H

OFICIAL 1A

2,000 /R x 23,02000

=

69,86343

A0140000

H

MANOBRE

8,000 /R x 19,25000

=

233,68741

Subtotal:

5.032,18420

303,55084

303,55084

Materials

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

5.111,09533 =

1,500

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

76,66643
76,66643

76,66643

BQA0VV11

U

COLUMPI M98201-3817 DE LA CASA KOMPAN O
SIMILAR.

1,000

x 15.080,0000 =

D060M0B2

M3

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

1,500

x 68,12280

5.187,76188
259,38809

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5.447,14997

=

Subtotal:
P-123

88

FQAMVV10

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON
101200-3737 ICON (MODEL SPACE) DE LA CASA
KOMPAN O SIMILAR. FIXACIÓ A TERRA AMB
BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT
INSTAL·LAT

Rend.: 0,144

39.913,78

€

15.182,18420

U

DESPESES AUXILIARS

15.485,7353 =

1,500

Subtotal:

Preu EURO

Parcial

102,18420

15.182,18420

Altres
%NAAA

Unitats

15.080,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

232,28603
232,28603

232,28603
15.718,02107
785,90105

5,00 %

Ma d'obra
A0121000

H

OFICIAL 1A

2,000 /R x 23,02000

=

319,72222

A0140000

H

MANOBRE

8,000 /R x 19,25000

=

1.069,44444

Subtotal:

1.389,16666

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-125

FQAMVV16

U

1.389,16666

Materials
BQA0VV10

U

ICON 101200-3737 ICON (MODEL SPACE) DE LA
CASA KOMPAN O SIMILAR

1,000

x 35.960,0000 =

D060M0B2

M3

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

1,500

x 68,12280

102,18420

Rend.: 0,517

Unitats

17.029,74

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Subtotal:
Altres

=

35.960,00000

SUBMINISTRAMENT
I
MUNTATGE
DE
BLX410102-3737 BLOQX1 (ROCÒDROM COLOR
LLIMA) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR,
FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

16.503,92212

36.062,18420

A0121000

H

OFICIAL 1A

2,000 /R x 23,02000

=

89,05222

A0140000

H

MANOBRE

8,000 /R x 19,25000

=

297,87234

Subtotal:

36.062,18420

386,92456

Materials
BQA0VV16

U

BLX410102-3737 BLOQX1 (ROCÒDROM COLOR

1,000

x 15.490,0000 =

15.490,00000

386,92456

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

89

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

90

PARTIDES D'OBRA

LLIMA) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR
D060M0B2

M3

FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
250 L

x 68,12280

1,500

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

102,18420

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-127
Subtotal:

15.592,18420

FR22U010

M2

15.592,18420

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

15.979,1086 =

1,500

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

239,68663

FR111020

M2

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU LA
TALA I RETIRADA DELS ELEMENTS VEGETALS
EN MAL ESTAT O MORTS, LA RECOLLIDA DE
BRANQUES I BROSSA, LA CARREGA SOBRE
CAMIÓ I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

239,68663

C1313330

H

PEÓ JARDINER

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,81

Preu EURO

Parcial

0,016 /R x 50,00000

0,87

=

Subtotal:

17.029,73516

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,77500

0,77500

Parcial

FR2GVV01

U

Import

0,016 /R x 18,83000

=

Subtotal:

0,30128

0,77500
0,03875

5,00 %

C1311440

H

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,001 /R x 87,04000

=

0,06093

C1501800

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T

0,001 /R x 38,50000

=

0,03850

CR113000

H

DESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA DE
0,42 KW DE POTÈNCIA

0,010 /R x 0,86000

=

0,00860

0,10803

Rend.: 1,000

Unitats
0,30128

0,81375
12,02

Preu EURO

Parcial

H

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,250 /R x 45,80000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,10803

DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
ESPECIALS 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)

0,009

x 45,00000

=

0,40500

P-129

FR3A7020

0,40500

0,40500

11,45000

A013P000
U

DESPESES AUXILIARS

CONDICIONAMENT DEL SÒL AMB ADOB MINERAL
SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT,
FORMULACIÓ I DOSI SEGONS INDICACIONS DE
LA DF, ESCAMPAT AMB TRACTOR AMB
ADOBADORA ACOBLADA

1,500

0,81400
Subtotal:

=

H

AJUDANT JARDINER

0,01221
0,01221

11,45000
0,57250

5,00 %

12,02250

Rend.: 1,000

0,35

Preu EURO

Parcial

0,001 /R x 21,50000

=

Subtotal:
0,01221

11,45000

€

Import

Ma d'obra

Altres
%NAAA

M2

Unitats
Subtotal:

Import

11,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
T

€

Maquinària
C13161E0

Subtotal:

EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
DIMENSIONS
120X80X150CM,
AMB
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ,
EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

0,30128

Maquinària

B2RA9SB0

0,77500

€

P-128

Preu EURO

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
H

Rend.: 1,000

16.218,79539
810,93977

5,00 %

0,86785

Maquinària

Ma d'obra
A016P000

DESCOMPACTACIÓ I ESPONJAMENT DE LES
TERRES AMB RETROEXCAVADORA, FINS A 60
CM DE FONDÀRIA,
INCLOU EL PERFILAT
MECÀNIC SUPERFICIAL POSTERIOR.

Unitats

239,68663

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-126

0,82652
0,04133

5,00 %

0,02150
0,02150

0,02150

Maquinària
CR311010

H

TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ADOBADORA D'1 PLAT CENTRÍFUG

0,000 /R x 30,10000

Subtotal:
Materials

=

0,00903

0,00903

0,00903

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

91

PARTIDES D'OBRA

BR3A7000

Pàg.:

92

PARTIDES D'OBRA

KG

ADOB MINERAL SÒLID DE FONS,
D'ALLIBERAMENT LENT

x 6,00000

0,050

=

Subtotal:

0,30000

MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

0,30000

0,30000

Altres

Subtotal:

45,39546

45,39546

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

0,33067

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00496

A%AUX001

0,00496

FR3P1211

M3

APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A
JARDINERIA VEGETAL GARBELLADA, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS

5,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

83,82

Preu EURO

%

Parcial

H

OFICIAL 1A JARDINER

0,070 /R x 24,22000

=

1,69540

A016P000

H

PEÓ JARDINER

2,500 /R x 18,83000

=

47,07500

Subtotal:

48,77040

1,500

0,00000

0,33549
0,01677

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,35226

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-132

FR3PUZ00

M3

Import

48,77040

SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PERFILAT DE
SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE TEXTURA
SORRENCA O FRANCA -SORRENCA, ADOBAT,
GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO
SMS SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS, A DOJO. INCLOU EL
LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE
LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL
REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.

BR3P1210

M3

TERRA VEGETAL GARBELLADA, A GRANEL

x 27,57000

1,100

=

Subtotal:
%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A016P000

59,84217
34,90

Preu EURO

Parcial

€

Import

H

0,050 /R x 18,83000

PEÓ JARDINER

=

Subtotal:

0,94150
0,94150

0,94150

Maquinària

0,73156
0,73156

C133M0Q0

H

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,050 /R x 43,59000

=

2,17950

C1501800

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T

0,200 /R x 38,50000

=

7,70000

0,73156
79,82896
3,99145

5,00 %

0,08708
56,99254
2,84963

Rend.: 1,000

30,32700

Altres
A%AUX001

0,08708

Ma d'obra

30,32700
30,32700

0,08708

5,00 %

Unitats

Materials

=

Subtotal:

Ma d'obra
A012P000

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

0,00496

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-130

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

9,87950

9,87950

Materials
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-131

FR3P2353

M3

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS

83,82041

Rend.: 1,000

59,84

BR3PAM01

M3

€

SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE TEXTURA
SORRENCA O FRANCA-SORRENCA, ADOBAT,
CRIBAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS
SUPERIOR AL 5%

x 18,27000

1,200

Subtotal:
Unitats

21,92400

Preu EURO

Parcial

%NAAA

Import

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

32,74533
Subtotal:

H

AJUDANT JARDINER

0,270 /R x 21,50000

=

Subtotal:
H

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

5,80500

0,114 /R x 50,00000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,80500

5,70500

FR3PVV01

5,70500

Materials
M3

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA

1,111

x 40,86000

=

=

0,49118
0,49118

0,49118
33,23618
1,66181

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,70500
P-133

Subtotal:
BR3P2350

21,92400

5,80500

Maquinària
C1313330

21,92400

Altres

Ma d'obra
A013P000

=

45,39546

M3

APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE GRAVA, A
GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A
ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

34,89799

Preu EURO

44,15

Parcial

€

Import

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

93

PARTIDES D'OBRA

A012P000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

H

0,010 /R x 24,22000

OFICIAL 1A JARDINER

=

0,24220
0,24220

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,24220

Maquinària
H

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,050 /R x 43,59000

=

P-136
Subtotal:

M3

TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL

2,17950

x 36,02000

1,100

=

Subtotal:

FR4JP631

U

2,17950

SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000
Unitats

BR4JP631

U

39,62200

WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 3
L

Parcial

x 3,69000

=

Subtotal:
A%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00363

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00363

U

SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS HISPANICA
(CLONS MERIDIONALS) DE PERÍMETRE DE 25 A
30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

FR632J73

U

44,14970

Rend.: 1,000

131,67

€

PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA CADUCA DE 16 A
25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA AMB L'ARREL NUA,
AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T, EN UN
PENDENT DEL 25 AL 75 %

PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS)
DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

Unitats

Preu EURO

Parcial

x 125,40000

1,000

=

Import

125,40000

Parcial

OFICIAL 1A JARDINER

0,150 /R x 24,22000

=

3,63300

H

PEÓ JARDINER

0,700 /R x 18,83000

=

13,18100

€

Import

16,81400

H

0,250 /R x 48,98000

GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T

=

125,40000

248,22

1,000

x 236,40000

=

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

12,24500

=

0,25221
0,25221

0,25221
29,31121
1,46556

5,00 %

€
COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR6BU025

U

Import

236,40000

236,40000

0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

PLANTACIÓ
D'ESPÈCIE
VEGETAL
EN
CONTENIDOR DE 2-3 LITRES AMB MITJANS
MANUALS, INCLOENT LA DISTRIBUCIÓ DE LA
PLANTA, L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ,
LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, ELS PRIMERS
REGS MANUALS, EL REPERFILAT, TALL DE LA
MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU, LA REPARACIÓ
DEL REG DE GOTEIG EN CAS D'AVARIA I EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA

236,40000

30,77677

Rend.: 1,000

Unitats
Subtotal:

12,24500

Subtotal:

P-138
Parcial

12,24500

Altres

131,67000

Preu EURO

16,81400

Maquinària

125,40000
6,27000

5,00 %

Rend.: 1,000

Unitats
PRUNUS CERASIFERA PISSARDII
(ATROPURPUREA) 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

Preu EURO

H

Materials
U

30,78

Subtotal:

125,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BR44F82B

3,87450

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA
PISSARDII (ATROPURPUREA) 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

3,69000
0,18450

A016P000

A%AUX001

U

3,69000

5,00 %

A012P000

C150G800

Subtotal:

FR44F82B

3,69000

Rend.: 1,000

Materials
U

3,69000

Ma d'obra
Unitats

BR44D22D

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

42,04733
2,10237

5,00 %

P-137

FR44D22D

€

0,00363

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-135

3,87

Preu EURO

1,000

Altres

P-134

248,22000

Materials

39,62200
39,62200

236,40000
11,82000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,17950

Materials
BR3P1110

94

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
C133M0Q0

Pàg.:

2,58

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A012P000

H

OFICIAL 1A JARDINER

0,100 /R x 24,22000

=

2,42200

€

Import

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

95

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

96

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

2,42200

2,42200

Altres

Subtotal:

0,07266

0,07266

Maquinària
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

2,42200

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,03633
0,03633

0,03633

FR71U020

M2

SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A
GESPA TIPUS STANDRAD C3 SEGONS NTJ07N,
AMB MITJANS MANUALS, UN PENDENT <30%,
SUPERFICIE < 500M2, INCLOENT LA COBERTURA
MANUAL DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU
RENTADA I EL CORONAT POSTERIOR, EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA, I
EN QUALSEVOL CAS, LA PRIMERA SEGA.
AQUESTA
PARTIDA
S'ABONARÀ
EN
ACONSEGUIR EL 95% DE RECOBRIMENT DE LA
SUPERFÍCIE.

2,58125

Rend.: 1,000

Unitats

C1503000

H

CAMIÓ GRUA

0,002 /R x 46,00000

=

0,06900

CR713300

H

HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ,
AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

0,002 /R x 35,00000

=

0,05250

2,45833
0,12292

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-139

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,84

Preu EURO

Parcial

Subtotal:

0,12150

0,12150

Materials

€

B0111000

M3

AIGUA

0,002

x 1,11000

=

0,00222

BR34J000

KG

BIOACTIVADOR MICROBIÀ

0,015

x 6,62000

=

0,09930

BR361100

KG

ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA

0,045

x 8,05000

=

0,36225

BR3A7000

KG

ADOB MINERAL SÒLID DE FONS,
D'ALLIBERAMENT LENT

0,030

x 6,00000

=

0,18000

BR3PAN00

KG

ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A
HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA

0,200

x 0,92000

=

0,18400

BR4U1K00

KG

BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ
07N

0,030

x 4,75000

=

0,14250

Import

Subtotal:

0,97027

0,97027

Ma d'obra
A012P000

H

OFICIAL 1A JARDINER

0,020 /R x 24,22000

=

0,48440

A016P000

H

PEÓ JARDINER

0,058 /R x 18,83000

=

1,09214

Subtotal:

1,57654

1,57654

KG

BARREJA DE LLAVORS TIPUS SPARRING DE
FITÓ O EQUIVALENT

x 4,93000

0,030

=

Subtotal:

0,14790

P-141

0,14790

FRMAUR3J

PA

0,14790

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

1,72467

=

Subtotal:

0,02587
0,02587

1,50 %

0,00109

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,16552
0,05828

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BR4U1D05

DESPESES AUXILIARS

0,02587

DESMUNTATGE D'EQUIPS EXISTENTS EN
PERICONS DE REG XARXA REG EXISTENT,
FORMAT PER:
- ELECTROVÀLVULE.
- PROGRAMADORS.
LA RETIRADA ES REALITZARÀ AMB LA
FINALITAT D'APROFITAR ELS ELEMENTS PER
ÉSSER UTILITZATS PER A MANTENIMENT
POSTERIORMENT.

Rend.: 1,059

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,75031
0,08752

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,22380
230,46

Preu EURO

Parcial

FR7212K0

M2

HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A
GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT
DE LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS
NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 30 G/M2,
AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE
PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA
(200G/M2),
ADOB
ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT
LENT,
BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE
ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE < 500 M2

A012P200

H

OFICIAL 2A JARDINER

8,000 /R x 25,21000

=

Rend.: 1,000

1,22

OFICIAL 1A JARDINER

€

190,44381

190,44381

Materials
BRZZU015

U

ACCESSORIS I PETIT MATERIAL PER A REG

30,000

x 0,86000

=

Subtotal:

25,80000
25,80000

25,80000

Altres
%NAAA

U

DESPESES AUXILIARS

1,500

216,24400
Subtotal:

Unitats
H

190,44381

1,83783

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A012P000

Import

Ma d'obra

Subtotal:
P-140

€

0,003 /R x 24,22000

=

0,07266

Import

=

3,24366
3,24366

3,24366

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

97

PARTIDES D'OBRA

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FRMAUR4J

Pàg.:

98

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-142

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PA

ANUL·LACIÓ DE XARXA REG EXISTENT, FORMAT
PER:
- ARRENCADA DE PERICONS EXISTENTS.
ARRENCADA
DE
CANONADES
QUE
INTERFEREIXIN AMB LA NOVA INSTAL·LACIÓ.
- OMPLERTA DEL FORAT DEL PERICÓ
EXISTENT, AMB SAULÓ O TERRES DE LES
PRÒPIES RASES I CAPA TERRA VEGETAL.
INCLOENT TOT EL NECESSARI PER DEIXAR LA
INSTAL·LACIÓ TOTALMENT ANUL·LADA.

Rend.: 1,067

219,48747
10,97437

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

230,46184

COST EXECUCIÓ MATERIAL

655,53

€

P-143

G21D6PQA

M

DEMOLICIÓ DE CUNETA TRAPEZOÏDAL DE
FORMIGÓ DE FINS A 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB
PARETS DE 15 CM DE GRUIX, AMB
COMPRESSOR DE DOS MARTELLS PNEUMÀTICS
I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

624,31218
31,21561

5,00 %

655,52779

Rend.: 1,000

Unitats

20,94

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000
Unitats

Preu EURO

Parcial

H

0,800 /R x 19,92000

MANOBRE ESPECIALISTA

=

Subtotal:

Import

15,93600
15,93600

15,93600

Maquinària

Ma d'obra
A012P200

H

OFICIAL 2A JARDINER

16,000 /R x 25,21000

=

Subtotal:

378,03187
378,03187

378,03187

C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,038 /R x 16,58000

=

0,63004

C1311440

H

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,036 /R x 87,04000

=

3,13344

Materials
BRZZU015

U

ACCESSORIS I PETIT MATERIAL PER A REG

60,000

x 0,86000

=

Subtotal:

51,60000
51,60000

Subtotal:
51,60000

A%AUX001

Partides d'obra
FR3PUZ00

FR71U020

M3

M2

SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PERFILAT DE
SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE TEXTURA
SORRENCA O FRANCA -SORRENCA, ADOBAT,
GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO
SMS SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS, A DOJO. INCLOU EL
LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE
LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL
REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.

4,000

SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A
GESPA TIPUS STANDRAD C3 SEGONS NTJ07N,
AMB MITJANS MANUALS, UN PENDENT <30%,
SUPERFICIE < 500M2, INCLOENT LA COBERTURA
MANUAL DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU
RENTADA I EL CORONAT POSTERIOR, EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA, I
EN QUALSEVOL CAS, LA PRIMERA SEGA.
AQUESTA PARTIDA S'ABONARÀ EN
ACONSEGUIR EL 95% DE RECOBRIMENT DE LA
SUPERFÍCIE.

30,000

x 33,23618

=

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

132,94472

0,00000

=

Subtotal:

P-144
x 1,75031

=

3,76348

0,23904
0,23904

G222V55P

M3

52,50930

EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS,
EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE L'ENDERROC DE PAVIMENT
DE QUALSEVOL TIPUS AFECTAT, LA SEVA
REPOSICIÓ I EL REBLERT DE LES ZONES
EXCAVADES AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
OBRA, INCLOENT LA COMPACTACIÓ AL 95% DEL
PM. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE
SERVEIS EXISTENTS -EN MINA-

20,93545

Rend.: 1,454

Unitats

0,23904
19,93852
0,99693

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

56,83

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000
185,45402

1,500

615,08600
Subtotal:

=

MANOBRE

2,000 /R x 19,25000

=

Subtotal:

26,47868
26,47868

26,47868

Maquinària

9,22629
9,22629

H

185,45402

Altres
U

%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:
%NAAA

3,76348

Altres

9,22629

C131U020

H

RETROEXCAVADORA DE 50 HP

1,000 /R x 26,79000

=

18,42503

CZ12X00A

H

COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL

1,000 /R x 13,40000

=

9,21596

Subtotal:

27,64099

27,64099

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

99

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

P-147
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K2R24200

M3

54,11967
2,70598

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB
MITJANS MANUALS

56,82565

Rend.: 1,000

Unitats

20,52

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-145

HRE22100

U

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE
PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM,
AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE
SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ
D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000

39,33

€
A0140000

H

1,000 /R x 19,25000

MANOBRE

=

Subtotal:

19,25000
19,25000

19,25000

Altres
Unitats

Preu EURO

Parcial

A%AUX001

Import

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

=

Subtotal:

Ma d'obra
A01H2000

H

OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT

0,500 /R x 22,51000

=

11,25500

A01H3000

H

AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT

0,500 /R x 19,99000

=

9,99500

Subtotal:

21,25000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
21,25000

0,28875
0,28875

0,28875
19,53875
0,97694

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,51569

Materials
B1Z0A010

KG

FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,500

x 2,01000

=

1,00500

B1Z0D300

M3

LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,064

x 222,60000

=

14,24640

B1Z73100

M2

PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS
SEGONS, UNE-EN 13163 DE 10 MM DE GRUIX, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,2
M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA
CARA LLISA I CANTELL LLIS, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,800

x 0,80000

=

0,64000

P-148

K2R450DA

M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 15 I FINS A 20 KM

Rend.: 1,000

Unitats

5,80

Preu EURO

Parcial

€

Import

Maquinària

Subtotal:

15,89140

C1311440

H

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,007 /R x 87,04000

=

0,60928

C1501A00

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T

0,095 /R x 51,72000

=

4,91340

15,89140

Subtotal:

5,52268

5,52268

Altres
A%AUX001

%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000

=

Subtotal:

0,31875
0,31875

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,31875

5,52268
0,27613

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

37,46015
1,87301

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-146

K24120D3

M3

TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN
OBRA, AMB CAMIÓ DE 24 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS,
AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM

P-149

K2R542AA

M3

39,33316

Rend.: 1,000

1,19

€

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

5,79881

Rend.: 1,000

Unitats

7,85

Preu EURO

Preu EURO

Parcial

C1501900

Import

H

0,155 /R x 48,25000

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T

Maquinària

Subtotal:
H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T

Import

Maquinària
Unitats

C1501A00

Parcial

€

0,022 /R x 51,72000
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

7,47875
7,47875

7,47875

1,13784
1,13784

5,00 %

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,13784
1,13784
0,05689
1,19473

7,47875
0,37394

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-150

K2R642AA

M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO

Rend.: 1,000

7,85269
8,49

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
Subtotal:

Unitats

Preu EURO

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

4,70000

4,70000
4,70000
0,23500

5,00 %

Maquinària
C1311440

H

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,007 /R x 87,04000

=

0,60928

C1501900

H

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T

0,155 /R x 48,25000

=

7,47875

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-153

8,08803

K2RA8E00

8,08803
8,08803
0,40440

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,49243

K2RA71H1

M3

DEPOSICIÓ
CONTROLADA
A
DIPÒSIT
AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA
DELS
RESIDUS
DE
LA
CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

15,99

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS ESPECIALS, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

Unitats

0,08

Preu EURO

Parcial

KG

€

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS ESPECIALS, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

x 0,08000

1,000

=

Subtotal:

Unitats

Preu EURO

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Materials

Import

0,08000

0,08000

0,08000
0,08000
0,00400

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
B2RA71H1

T

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

x 10,50000

1,450

=

€

Materials
B2RA8E00

P-151

KG

4,93500

0,08400

15,22500
P-154

K8B2VV02

M2

PINTAT DE MUR AMB PINTURA PLÀSTICA A DUES
MANS

Rend.: 1,000
Unitats

10,81

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra

Subtotal:

15,22500

A0121000

H

OFICIAL 1A

0,202 /R x 23,02000

=

4,65004

A013M000

H

AJUDANT MUNTADOR

0,142 /R x 20,68000

=

2,93656

Subtotal:

15,22500

7,58660

7,58660

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-152

K2RA7LP0

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)

4,94

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS

PINTURA DE RESINES ACRÍLIQUES

x 4,17000

0,650

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-155
Preu EURO

Parcial

Materials
M3

M2

1,000

=

2,71050
2,71050

2,71050

15,98625

Rend.: 1,000

Unitats
B2RA7LP0

BBZAU040

15,22500
0,76125

5,00 %

x 4,70000

=

4,70000

Import

M219UF42

M2

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS
PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A
4 CM I EN ELS ENCAIXOS LATERALS I FINALS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFÀLTIC, AMB
FRESADORA DE CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS

Rend.: 1,000

5,00 %

10,29710
0,51486
10,81196
0,95

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

€
Rend.: 1,000
9.380,37
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA
SEGURETAT I SALUT, EN BASE A L'ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT.
_____________________________________________________________________________________________________________

P-159

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A012N000

H

OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA

0,005 /R x 23,02000

=

0,11510

A0140000

H

MANOBRE

0,010 /R x 19,25000

=

0,19250

Subtotal:

0,30760

0,30760

Maquinària
C1101200

H

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,001 /R x 16,58000

=

0,01658

C110F900

H

FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA
AUTOMÀTICA

0,004 /R x 92,39000

=

0,36956

C170E000

H

ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA

0,005 /R x 41,62000

=

0,20810

Subtotal:

0,59424

0,59424

Altres
%

DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA

1,500

0,00000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

0,00461
0,00461

5,00 %

0,00461
0,90645
0,04532
0,95177

€
Rend.: 1,000
654,00
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ADEQUACIÓ DE L'ACTUAL TANCA ACCÈS
NORD, DE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MACÀNICA PER
DEIXAR-LA TOTALMENT EN FUNCIONAMENT
_____________________________________________________________________________________________________________

P-156

XPAECVV6

PA

P-157

XPAUVV01

PA

€
PARTIDA
ALÇADA
A
JUSTIFICAR
PER
Rend.: 1,000
1.700,00
CONCEPTES DE DESPLAÇAMENT DELS TÈCNICS
DE KOMPAN O SIMILAR AMTJE ICON
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Rend.: 1,000
1.800,00
PARTIDA
ALÇADA
A
JUSTIFICAR
PER
CONCEPTES D'INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA
D'ACER GALVANITZAT D'ALÇADA 6, 00 METRES
AMB 3 PROJECTORS CLASSE I AMB LÀMPADA
LED DE 31W TIPS DISANO/CRIPTO O
EQUIVALENT. INCLOU LES FEINES DE CONNEXIÓ
A PUNT D'ENLLUMENAT EXISTENT PROPER A LA
ZONA DE JOCS, CABLE, DAU FORMIGÓ,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR (CAIXA DE
CONNEXIONS I PROTECCIÓ), PRESA DE TERRA.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO
TOTALMENT
INSTAL·LAT
I
ANIVELLADA
_____________________________________________________________________________________________________________

P-158

XPAUVV02

Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB
COMPRESOR, CARREGA DE RUNES SOBRE
CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA
SUPERFICIE FRESADA

A%AUX001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PA

XPAUVV19

PA

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pàg.: 105

ALTRES

C1RA2500

M3

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

22,61000

€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 106

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de la Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

ANNEX. 22: PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

El pressupost d’execució de contracte de l’obra per coneixement de l’administració és de
599.898,37 €
(CINC-CENTS NORANTA-NOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTASET CÈNTIMS), que deriva dels imports següents:
PEM PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

416.625,03€

6% DE BENEFICI INDUSTRIAL

24.997,50€

13% DESPESES GENERALS DE L’OBRA

54.161,25€

Subtotal

495.783,78€

21% IVA

104.114,59€

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE ( IVA INCLÒS)

599.898,37€

Signat

Maira González Trullàs
Arquitecta número col.legiada 38158-6

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de la Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

-actualització jocs infantils nens mitjans amb
incorporació de jocs tecnològics
-nova xarxa de reg.
ANNEX. 23: FITXA RESUM

Materials principals utilitzats en :

1.- DADES GENERALS
Expedient:
Nom de l’actuació:
Municipi:



901081/2016
Projecte de les actuacions de millora en el Parc del Canal de la
Infanta
Cornellà de LLobregat



Paviment zona jocs infantil nens petits
Sorra de Bellpuig
Paviment nova escala
Graó de formigó prefabricat de formigó tipus
superstep white de Breinco o similar,
60x40x15cm

Paviments:

1 Columna enllumenat de 6metres amb
làmpada 3 projectors de leds per a la zona de
jocs infantils nens petits

Enllumenat:

2.- DADES PER AL CÀLCUL D’INDICADORS
Ferms de mescla bituminosa [tones]:
Ferms de mescla bituminosa amb PFU1 [tones]:
Termini d’execució de les obres projectades [mesos]:
PEC2 abans d’IVA [€]:

0
0
6 mesos
495.783,78€



Talús nord: Westringea fruticosa, hidrosembra
prat
Zones jocs infantils: Prunus cerasifera pissardii
i Platanus hispanica

Vegetació:

Jocs infantils tradicionals ( tipus molla, balancí,
columpi...etc) en la zona de jocs infantils per a
nens petits ( JI-P) i jocs tecnològics interactius
de la sèrie ICON de la casa Kompan o similar
per a la zona de jocs infantils per a nens
mitjans ( JI-M)

3.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ

Tipologia: Urbanització

Únicament de serveis:

Carrers:
Places:
Parcs:
Passeig marítim:
Actuació en zona fluvial:
Actuacions en carreteres:
Actuacions en camins:
Pont o passera:
Mur:
Altre (especificar tipus d’actuació):

Clavegueram:
Enllumenat:
Jardineria (inclou plantació i xarxa de reg):
Xarxa de Reg:
Soterrament de línies elèctriques:
Soterrament de línies telefòniques:
Altres (especifiqueu quina):



Mobiliari:

Tipologia dels elements de recollida dels
residus urbans:
Altres:

4.- FASES (A omplir en cas d’existir diferents fases)

Projecte de millores en un Parc existent: actualització instal.lació reg, part de la
jardineria i jocs infantils
Tipus d’obra:

Fase: --

Obra nova:
Remodelació:

Superfícies:

Descripció del projecte:
Superfície entre límits d’actuació [m2]:

1

PFU: Pols de pneumàtic fora d’ús.

2

PEC: Pressupost d’execució per contrata.

--

Vial:

Voreres/zones de vianants [m2]:
Calçada [m2]:
Superfície verda enjardinada [m2]:
Superfície verda pavimentada [m2]:
Superfície verda no enjardinada ni
pavimentada [m2]:
Carril bicicleta [m2]:
Total vial [m2]:

Places i parcs:

Paviment tou [m2]:
Paviment dur [m2]:
Zona verda [m2]:
Usos específics3 [m2]:
Carril bicicleta [m2]:

40.625 m2

Projecte de millores en un Parc existent,
consistents en:
-millores enjardinament talús nord
-enderroc escala accés nord existent i
construcció d’una nova
-actualització de la zona de jocs infantils per a
nens petits ( límit, paviment i jocs)

Termini [mesos]:

5.- DADES FUNCIONALS

Longitud [m]:

Breu descripció dels serveis objecte de
l’actuació (enllumenat, semaforització,
clavegueram, aigua, gas, electricitat, línies
de comunicació, altres...):

No intervenen

3 Equipaments esportius, jocs infantils, etc.

410m2
407m2
3.000m2
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Total plaça/parc [m2]:

3.817m2

TOTAL URBANITZACIÓ [m2]:

3.817m2

Amplades i longituds de vial:
Amplada mitjana [m]:
Longitud total [m]:

Estructures4:

Tipus
Estructurai
Descripció de l’estructura i
MUR 1
MUR 2
LLOSA ESCALA

Pressupost6:

Murs de
contenció
de formigó
armat amb
acabat
pintat i
llosa
escala

Si és un mur:
Superfície de
mur vista [m2]:

Si és un pont,
una passera o
plataforma:
Superfície del
taulell [m2]:

Si és un calaix:
Longitud [m]:

7.00m2
2.30m2
72m2

% PEM
1,16
1,80
5,15
0,32
2,77
0,86
11,58
38,26
28,26
0,74
4,23
2,62
2,25

PEM7 [€/m2]
0,12
0,18
0,53
0,03
0,28
0,09
1,19
3,92
2,90
0,08
0,43
0,27
0,23

TOTAL

416.625,03

100

10,26

PEC [€]
PEC [€/m2]

495.783,78
12,20

Costos específics:

Estructuran
Descripció de l’estructura n

Serveis (resolució d’afectacions - nova implantació):
Resolució
d’afectacions

Servei

1. Enderrocs
2. Moviment de Terres
3. Subbases, bases i paviments
4. Drenatge
5. Mobiliari urbà
6. Serraleria
7. Jardineria
8. Instal.lació reg
9. Jocs infantils
10.Xarxes d’instal.lacions
11.Estructures i murs
12.Gestió de residus
13.Seguretat i Salut
14.Control de qualitat

PEM [€]
4.830,12
7.510,73
21.466,10
1.344,54
11.547,51
3.573,03
48.250,40
159.396,98
117.740,79
3.063,98
17.613,20
10.907,28
9.380,37
4.164,84(*)

Sanejament:

Longitud [m]
PEM8 [€]
PEM [€/m]

7
1.344,54
192,07

Enllumenat:

Total punts de llum
PEM9 [€]
PEM [€/total
punts de llum]

1
1.800

Nova implantació

Clavegueram:
Enllumenat públic:
Reg:
Telefonia:
Aigua potable:
Telecomunicacions:
Electricitat:
Gas:
Altres:

1.800

7.- RESUM GRÀFIC
Adjuntar un plànol que inclogui una planta, unes seccions tipus i uns detalls que representin
gràficament el contingut dels punts 3.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ i 5.- DADES
FUNCIONALS d’aquest annex.

(*)Control de qualitat: no inclòs dins el PEM del projecte, valor <1% del PEM de Projecte

Característiques dels serveis inclosos (Opcional5):
6.- DADES ECONÒMIQUES
Calculat segons l’estructura del pressupost definida a l’apartat 3.1.5 Document núm. 4: Pressupost, del FM 730.02.04 Guia per
a la redacció de projectes d’obra civil i espais verds.
6

4

Per cada estructura (i=1, 2...n) existent en el projecte definir:



5

Tipus d’estructura: mur, calaix, pont, passera
Descripció de l’estructura:
Si es tracta d’un mur: alçada, longitud, superfície vista i tipus d’acabat. La tipologia: gabions, escullera,
verd, de formigó amb elements prefabricats o a fer “in situ”, etc.
Si es tracta d’un pont, d’una passera o d’una plataforma: longitud, número i llum d’obertures/trams; tipus i
material de fonaments, piles , estreps i taulell.
Si es tracta d’un calaix; secció lliure, longitud, material, altres. (Si és el cas, diferenciar si es tracta d’un
calaix clavat).

Aquest apartat és opcional a omplir, i serà el tècnic de seguiment de projecte qui ho decidirà.

PEM: Pressupost d’execució material.
PEC=PEM + Despeses generals + Benefici industrial.
7

Es dividirà el PEM per la superfície total d’urbanització calculada a l’apartat de superfícies del punt 5. Dades funcionals.

8

Correspon al PEM del capítol 5 de sanejament del pressupost.

9

Correspon al PEM del capítol 7 d’enllumenat del pressupost.
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DOCUMENT 2- PLÀNOLS

2.1 LLISTAT DE PLÀNOLS

LLISTAT DE PLÀNOLS PROJECTE DE MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE L'INFANTA
E‐1
E‐2

Fotoplànol
Situació i Emplaçament

EA‐1
EA‐2

Estat Actual: Planta i seccions
Estat Actual: Seccions

1/1250, 1/500
1/500

P‐1
P‐2
P‐3
P‐4
P‐5A
P‐5B
P‐6
P‐7

Proposta General: Planta i seccions
Proposta General: Seccions
Planta General Superposició: EA‐Proposta
Recull fotogràfic Zones Intervenció
Proposta: Planta
Proposta: Planta
Enderrocs: Planta
Proposta: Planta Paviments

1/1250, 1/500
1/500
1/1200
s/e
1/750
1/750
1/1200
1/1200, 1/20

P‐8A
P‐8B
P‐8C

Proposta: Mobiliari
Proposta Mobiliari: Detalls
Proposta Mobiliari: Jocs Infantils

P‐9

Proposta Serralleria

P‐10

Proposta Vegetació: Planta

PD‐1A Proposta Detall: Escala Accés Nord. Planta
PD‐1B Proposta Detall: Escala Accés Nord. Seccions
PD‐1C Estructura: Escales Accés Nord
PD‐2A Proposta Detall: Zona Infantil P: Moviment de Terres
PD‐2B Proposta Detall: Zona Infantil P: Replanteig
PD‐3 Proposta Detall: Zona Infantil M: Replanteig
I‐00
I‐01
I‐02
I‐03
I‐04
I‐05

Instal.lació de Reg: Estat Actual
Instal.lació Xarxa Primària Reg zona A
Instal.lació Xarxa Primària Reg zona B
Instal.lació Xarxa Secundària Reg zona A
Instal.lació Xarxa Secundària Reg zona B
Detalls Reg

s/e
1/2500, 1/7500

1/1200
1/40, s/e
s/e
1/1250, 1/40
1/1200
1/100
1:50
1/100, 1/50, 1/25
1/250, 1/400
1/200, 1/20
1/250
s/e
1/750
1/750
1/750
1/750
s/e

2.2 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres elements de
DOCUMET NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

l’obra, es portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la direcció facultativa pel
seu aprofitament.

A.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

El dipòsit de runes s'efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor.
Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen M.S.P.

B.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

(mesurats sobre perfil). No serà d’aplicació cap increment en concepte d’esponjament.

C.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE JARDINERIA I REG

El transport d’interior d’obra està inclòs en el transport a l’abocador i el preu serà únic sigui qui
sigui el mitjà que s’utilitzi, (camions, contenidors o alternatius).
Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu únic.

A.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
3 Assaigs de qualitat
1 Condicions tècniques

El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i lliurar-ne

L'empresa adjudicatària, prèviament a l'inici de les obres de la contracta, aportarà un document

una còpia a la inspecció facultativa, si els seus productes estan en possessió d'un segell o

signat pel responsable de la mateixa, en el que constarà el Tècnic o Tècnics degudament

marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs i

titulats i els instal·ladors amb carnets autoritzats, en les condicions fixades tant en el present

Investigacions, etc., o en el seu defecte, documentació acreditativa de l'autocontrol i procés de

plec de condicions, com en els criteris de valoració que determini el plec de condicions

fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa que no comporti segell o marca de

generals.

qualitat.

De les obres haurà de responsabilitzar-se una persona, en tant que encarregat, capatàs o cap

La direcció facultativa, usualment ordenarà a l'adjudicatari la pràctica dels assaigs i anàlisi de

de colla, tingui cura de la seva execució i respongui dels problemes que puguin presentar-se.

materials que estimi pertinents, en el laboratori oficial que designi.

Aquesta persona serà la mateixa des del començament fins al final de l'obra/obres, excepte per

Els resultats dels assaigs es comunicarà a l’Ajuntament de Cornellà per a que doni la seva

causes extraordinàries suficientment justificades, o per determinar-ho expressament la

conformitat.

inspecció facultativa.

Totes les despeses generades pel Control de Qualitat seran a càrrec del Contractista.

L’adjudicatari es veurà obligat a presentar el planing d'obres i el Pla de Seguretat i Salut dins
els 10 dies següents a l'adjudicació. En el cas d'obres programades de manteniment ordinari

4 Inspecció i direcció facultativa de les obres

d’instal·lacions, l'adjudicatari garantirà omplir les dades de la fitxa de control d’instal·lacions,

La direcció facultativa de les obres serà realitzada per l’Ajuntament de Cornellà o persona en

que serà present al recinte central de la dependència de comandament i/o instal·lacions de

qui delegui.

cada centre, per consulta i revisió, en qualsevol moment de l’Ajuntament de Cornellà.

En tot moment, l’Ajuntament de Cornellà podrà fiscalitzar l'execució de les obres mitjançant la
inspecció dels serveis, per mitjà del funcionari que a aquest efecte es designi.

2 Condicions dels materials

En tot moment L’Ajuntament de Cornellà podrà, mitjançant la inspecció facultativa, exigir a

Els materials que subministri el contractista hauran d'acomplir les característiques contingudes

l'adjudicatari les correccions procedents.

en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal·lacions municipals.
Els materials i el mobiliari urbà, independent d'acomplir amb les condicions generals

5 Senyalització de les obres

contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les

L'adjudicatari vindrà obligat a disposar i col·locar, un nombre suficient, els senyals de trànsit i

característiques particulars que la inspecció facultativa determini per a cada subministrament.

protecció de les obres i de tercers necessàries per evitar qualsevol perill, quan les

Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d'acceptar les variacions de materials

circumstàncies així ho exigeixin o ho disposi la inspecció facultativa de l’Ajuntament de

que la inspecció facultativa de les obres indiqui. L’Ajuntament de Cornellà es reserva el dret de

Cornellà. Les despeses ocasionades per aquests treballs de senyalització i protecció, es

subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir, ja sigui a través d'aquest mateix

consideren incloses dintre de les despeses generals de l’obra.

contracte, ja per qualsevol altre medi.

L'empresa adjudicatària vindrà obligada a disposar d'informació sobre cadascuna de les

Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la direcció

actuacions a efectes de millora de la relació amb el ciutadà, segons especificacions que doni la

facultativa així ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del contrari es

inspecció facultativa.

traslladaran d'immediat a l'abocador.

Es donarà permanentment pas als vianants i accés als habitatges afectats. El cost econòmic
serà càrrec del contractista.
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En qualsevol cas, la senyalització exigeix els requisits mínims següents:

el que disposa l'art. 54 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, abonant les

1. Tancar tot obstacle a la via pública amb tanques metàl·liques i en forma continua, tant pel

certificacions corresponents al preu que, per a la nova unitat d'obra, figura en el quadre general

que fa a les voreres com a les calçades, i tant si es tracta de personal com de materials,

de preus, llevat dels nous preus que haurien de fixar-se contradictòriament. Per la fixació de

deixalles, maquinària, mitjans de transport o unitats d'obra sense acabar.

preus contradictoris s'estarà a la base citada dels preus de l'ITEC, dels darrers preus de

2. Col·locar els distintius reglamentaris indicadors d'obres i els d'estrenyiment de calçada a les

l'Ajuntament i de qualsevol altre quadre de preus de mercat, i en tot cas, fixant el més baix

distàncies reglamentàries respecte dels obstacles, en totes les direccions en els quals es

d'entre ells.

produeixi el trànsit d’acord a la Normativa vigent o indicades per la Direcció Facultativa.

Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 19% en concepte de Benefici Industrial i Despeses

3. Aïllar totalment amb tanques, els sots, rases que hagin de reparar-se, quan no s'hi estigui

d'Empresa. La baixa aplicada per l'empresa adjudicatària al pressupost total, serà d'aplicació

treballant directament.

també en els preus que es composin.

4. Definir de nit totalment qualsevol obstacle amb llums vermelles suficients i tanques

En els preus de paviment de voreres, estarà inclòs:

reflectants.

o El tall de les peces per ajustar-se a la façana o a qualsevol altra element.

5. Pintures provisional de senyalització i el seu posterior esborrat.

o El residu de peces per talls.

6. Utilitzar elements de senyalització normalitzats per aquest Ajuntament a la Ciutat; els

o La col·locació per trams per deixar pas als vianants.

especials hauran de ser aprovats per la inspecció facultativa de l’Ajuntament de Cornellà,

o La col·locació de taulons o tanques per donar accés als habitatges durant l’execució del

essent obligació de l'adjudicatari la seva col·locació en els llocs que s'indiquin.

paviment.

7. Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que pel material de senyalització, així com les

o L’ajustament a la nova rasant de totes les arquetes i tapes de serveis existents.

obligacions, que es produeixin pel compliment d'aquest apartat.

En els preus de la xarxa d’enllumenat, estarà inclòs:

8. Es prohibeix la fixació d'anuncis en les tanques que s'hagin d’instal·lar amb motiu de les

o La sol·licitud a companyia de la connexió.

obres objecte d'aquest contracte.

o Pagament a la companyia de la connexió.

9. Es prohibeix expressament tot tancament d'obres i materials provisional i/o definitius amb

o Projecte i legalització de la instal·lació.

cintes de plàstic o similars.

o Plànol del traçat definitiu.

La vigilància i condicions de seguretat i protecció de l'obra segons la legislació vigent seran
responsabilitat de l'adjudicatari.

8 Altres despeses a càrrec del contractista
Seran a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari,

6 Instal·lacions i escomeses

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

Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra aniran a càrrec del contractista.

1. Les despeses de protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o

L'empresa adjudicatària de les obres objecte d'aquest Plec, assumirà, en tot allò que correspon

incendi.

als treballs que es detallen, la funció d'empresa mantenidora davant de l'Ajuntament, el

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

Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i de les ECAS que

3. Les despeses de conservació dels desguassos.

corresponguin, segons s'estableix a la ITC MI BT 042 del R.E.B.T. i Ordres del Departament

4. Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres

d'Indústria i Energia de 14-5-1987 i 30-5-1987, així com Instruccions Complementàries.

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. Queden inclosos els

Aniran a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, la confecció de tots els documents

següents aspectes:

(projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per la legalització de les instal·lacions

Pel que fa a la senyalització horitzontal:

davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, tenint de gestionar amb els

- Quan estigui previst repavimentar la calçada s’empraran marques vials amb pintura groga

Serveis d'Enllumenat de l'Ajuntament de Cornellà i les Companyies. subministradores

amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat nocturna.

d'energia, les instàncies de sol·licitud d'aprovació i posta en marxa necessàries. La instal·lació

- Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retrorreflectants amb

no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats.

condicions de retirabilitat segons Norma 8.3.I.C per tal de conservar la marca original.
- S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar totes les marques que s’hagin malmès per

7 Preus

efecte d’obres encara que aquesta afectació surti de l’àmbit concret de l’obra.

L'adjudicatari no tindrà dret a cap revisió de preus.

- En el cas d’haver-se d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina granalladora.

Si durant l'execució de les obres fos necessari substituir algunes unitats d'obra per d'altres no

En cap cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de color negre

previstes en el pressupost, l'execució d'aquestes noves unitats es regularà de conformitat amb

d’escamoteig.
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Pel que fa a la senyalització vertical:

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les

- La senyalització vertical d’obres en desviament haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2

servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

de retrorrereflexió de 2,4 cd/m2. En zones d’especial perillositat i amb alta il·luminació urbana,

A més de les despeses i taxes que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a

caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retrorreflexió, segons Norma UNE 135 334.

càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu

- Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat

explícitament el contrari, les següents despeses:

inicial la qual cosa implicarà la retirada total dels senyals i suports emprats en els desviaments i

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replantejos parcials.

obres i la reposició correcte dels paviments malmesos.

Treballs i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa.

- La senyalització de la nova ordenació viària és farà d’acord al Manual de Senyalització de

- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol Administració

l’Ajuntament prioritzant-se la minorització de suports verticals

pública competent que gravin el contracte i la seva execució.

5. Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de

- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades (Serveis

l’aigua i l’energia elèctrica necessàries per a les obres, tant en el que fa referència a la

afectats) són a càrrec del contractista i, per tant, ja estan incloses en el preu de les partides del

circulació rodada com als vianants.

pressupost que corresponguin (per exemple: partida alçada a justificar per al desviament i

6. Les despeses d’instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir

reposició d’algun servei).

en funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els

- Els imports de desviaments de serveis s’abonaran amb les partides de pressupost de

definitius.

projecte.

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

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. També aniran a càrrec del

8. Les despeses necessàries per a mantenir la vialitat al llarg del temps que durin les obres.

contractista el trasllat i transport dels equips de maquinària, a no ser que figurin expressament

9. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts

en el pressupost.

a l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la

- Despeses de protecció i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

funcionalitat de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa.

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i

10. Les despeses de lloguer de contenidors per l’emmagatzemat de runa.

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o

11. Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i, fins a

impostos de presa, comptadors, etc.

l’abocador.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses

12. Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa.

d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

13. Les despeses ocasionades pel tancament total de l’obra.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de

14. Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les

zones confrontades afectades per les obres, etc.

prescripcions donades pels serveis de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Cornellà.

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen

15. Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions

a expropiacions i serveis afectats.

(caseta o local) per a dur a terme les tasques administratives de direcció d’obres. aquestes

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra.

instal·lacions disposaran de l’equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació de desviament de trànsit i vianants

comoditat aquestes tasques.

necessaris per a l’execució de l’obra.

16. Totes les despeses de neteja final d’obra.

- Despeses d’establiment, millora i conservació d’accessos als habitatges, comerços i altres

17. La col·locació a la nova rasant del paviment de totes les tapes de servei afectades per

usos que es vegin afectats durant l’execució de les obres.

l’execució de la pavimentació.

- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada d’elements per a la

18. L’abonament del cost de l’execució del paviment s’ajustarà a l'amidament real executat.

il·luminació

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat.

provisional per a proporcionar seguretat dins de les obres.

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats

- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per a complir el Pla

malmesos, indemnitzant les persones o propietats que en resultin perjudicades. El contractista

de Treballs o bé per causa d’actuacions especials indicades per la Propietat o la D.O.

adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits

- Despeses de vigilància i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament.

d’aigua, aqüífers, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums,

- El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació o de

etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

l’equip previst per a l’execució de l’obra, fins i tot quan aquest estigui detallat en algun dels
documents de projecte.
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- D’aquesta manera tampoc podrà efectuar cap reclamació fundada en la necessitat d’utilitzar

posta en funcionament necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els

de mitjans manuals encara que les partides de projecte es faci referència a la utilització de

esmentats tràmits estiguin totalment complimentats.

mitjans mecànics.

Despeses per a la neteja de la xarxa de Clavegueram prèvia a la recepció de les obres, així

- Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució i

com les despeses ocasionades per a la correcta inspecció (càmera de video) de les obres

acabat de qualsevol unitat d’obra es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que

executades per tal d’emetre la recepció per part de l’Ajuntament de Cornellà.

no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció de los preus.

Despeses ocasionades per a la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions

- En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases,

donades pel servei de Parcs i Jardins.

independent d’allò que s’indiqui a la partida de projecte.

La connexió a les xarxes de clavegueram existent està inclosa dins els preus dels tubs i pous.

- Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en alguna dels documents de projecte

La protecció dels diferents elements de l’obra durant el transcurs de la mateixa fins a ser

(Estudi Geotècnic), no podrà ser objecte de reclamació el fet que el material a excavar sigui de

entregada formalment a la propietat es a càrrec exclusiu de l’empresa constructora, la qual

naturalesa diferent a allò descrit a la partida del pressupost.

vetllarà pel bon estat de conservació d’elements, com poden ser paviments, pintures o altres

- Despeses derivades de la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses qui

elements que puguin ser objecte de cops o danys diversos.

comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

Com a Condicions Tècniques complementàries d’aquest plec, s’hauran de seguir les

- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador

indicacions particulars per a l’execució de l’AS BUILT definitiu i la confecció del fitxer digital

s’entendrà que és a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corresponent

referent al topogràfic.

s’indiqui una distància límit.
- Les despeses de càrrega i transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, des

9 Normatives i disposicions aplicables

dels acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que s’utilitzi

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

(camions, contenidors o alternatius).

aquest Plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni

- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les

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

derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la Direcció

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

d’Obra.

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976.

- Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques.

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97.

- Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres.

- Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó estructural, EHE.

També aniran a càrrec del contractista:

o Eurocodi núm. 2 “Projecte d’estructures de formigó”.

Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i

o Eurocodi núm. 3 “Projecte d’estructures d’acer”.

acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos en el preu de la mateixa, encara que

o Eurocodi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer.

no figurin tots ells especificats, en la descomposició o descripció de preus.

- Normes del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de

En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases,

materials actualment en vigència.

independentment d’allò que s’indiqui a la partida de projecte. Per tant no serà d’abonament cap

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïments d’aigües, contingut

increment d’amidament en aquest concepte en cas que existeixi partida d’entibacions en el

a la Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme.

pressupost.

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de

No seran d’abonament els excessos d’excavació provocats per la falta d’estabilitat o

la vigent Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme.

consistència del terreny, ni tampoc els excessos provocats per la necessitat de realitzar

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88,

sobreexcavacions per garantir les condicions de seguretat necessàries.

esmentat a l’Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles del

El preu de transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador,

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i, al qual queden

s’entendrà que es a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corresponent

incorporats els articles modificats.

s’indiqui una distància límit.

- Plec General de condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 (adaptat pel

La confecció de tots els documents (projecte, legalitzacions, certificació i butlletins) i tràmits

Ministeri de l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).

necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els serveis d’indústria de la

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

Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb els serveis d’enllumenat de l’Ajuntament de

Ministerial d’1 d’abril de 1964).

Cornellà i les companyies subministradores d’energia les instàncies de sol·licitud d’aprovació i

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d’abril de 1964).
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- Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

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

- Normes UNE.

plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest article esmentat.

- UNE-14010 Examen i qualificació de soldadors.

Relació de plecs de família a aplicar a aquest article:

- Normes ASME-IX “Welding Qualifications”.

- Ciments.

- Normes MV-102 acer laminat per a estructures en edificació.

- Guixos.

- Norma MV-103 càlcul de les estructures d’acer laminat a l’edificació.

- Escaioles.

- Norma MV-104 execució de les estructures d’acer laminat a l’edificació.

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes.

- Norma MV-106 cargols ordinaris i calibrats per a estructures d’acer.

- Armadures actives d’acer.

- Norma MV-107 cargols d’alta resistència per a estructures d’acer.

- Filferros trefilats llisos i corrugats.

- Normes tecnològiques de l’edificació.

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents.

- Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.

- Productes bituminosos impermeabilitzants.

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

- Poliestirens expandits.

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics.

Ministerial d’1 d’abril de 1964).

- Xemeneies modulars metàl·liques.

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d’agost de

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari.

1970).

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari.

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

- Cables elèctrics per a baixa tensió.

- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U, referenciat a “Recomanacions sobre mescles

- Aparells sanitaris.

bituminoses en calent”.

- Aixetes sanitàries.

Respecte a l’enllumenat, caldrà complir:

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

- Les línies de distribució i canalització compliran amb les instruccions del document de

declarades d’aplicació obligatòria i, que es declarin com a tals durant el termini de les obres

“Normes per la redacció i l’informe de projectes d’enllumenat” de l’Ajuntament de Cornellà del

d’aquest projecte.

Llobregat.

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

- S’ha de tenir en compte en la realització del projecte el REAL DECRET 1890/2008, de 14 de

índole promulgades per l’administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són

exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. S’ha de indicar que

esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d’Obra

serà d’obligat compliment durant l’execució, ja que entra en vigor l’1 d’abril del 2009 i és

resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte a allò que disposa aquest plec.

d’obligat compliment per a les obres de nova construcció.
Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3.
I.C.
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC
DE 03.08.1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats
productes utilitzats en la construcció.

Barcelona, 22 Desembre 2016

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials
que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plec de condicions d’aquest projecte,
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure
Canvi.
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.

Maira González Trullàs
Arquitecta. Num col. 38158-6

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’ Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LIQUIDS
B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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.
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).

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:
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 cregué s 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 freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
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 margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s 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 à rids 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 la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la 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 sè rie 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
la 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, 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)
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 petrogrà fic, 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
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha
de realitzar l’ assaig descrit a la 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 ¦-------------------------------------------------------------------¦
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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 D.F 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 la EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l’article 27 de la 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 l’amasat ni pel
curat.

B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312010,B0312020,B0310020,B031U210,B0311010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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¦
¦ 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 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.
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.
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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.
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:
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.
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 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 de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l’àrid subministrat.
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:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
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 Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
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molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: 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 Funció:
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 conformitat del fabricant
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 à rids 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 la 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 la EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La D.F ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La D.F, 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 D.F ha de pode r realitzar els assaigs següents per a verificar la
conformitat de las especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material retingut per el 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).
- Contingut de 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’haura n 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 dolomí tiques
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 segü ent:
- 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’ú s no estructural.
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B032 - SAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
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.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o quí mica. Han de
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l’estructura,
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050).
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.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- 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
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 cregué s 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 freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
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)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la 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 sè rie 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
la EHE.
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 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.

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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE EN 1097-2)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum
executat és menor
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia 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:
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:
Els resultats dels assaigs d’identificació
han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.

B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0332Q10,B0332020,B0330020,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
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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)
- 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
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
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 EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% 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’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
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
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 146508 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%
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 petrogrà fic, 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
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids 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 la EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o altres materials
estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 UNE 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.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
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(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l’orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d’evacuació. Aquesta complirà
les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres
geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents
condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents
condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents
condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de
comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).

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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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

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 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 de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l’àrid subministrat.
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:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció:
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 Funció: 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funció: 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 Funció:
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 conformitat del fabricant
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 à rids 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
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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
Els àrids s’ emmagatzemaran 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 gr anulat.
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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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.
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 la 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 la EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La D.F ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La D.F, 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 D.F ha de pode r realitzar els assaigs següents per a verificar la
conformitat de las especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut per el 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).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids naturals ha
de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d’identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
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 la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. 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.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d’identificació
han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució
del reblert.

B037 - TOT-U
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0372000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
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.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí mica
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 no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa .
TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u
natural el material granular, de granulometria contínua, que s’utilitza
com a capa de ferm . Els materials que el formin procediran de graver es o dipòsits naturals,
sòls naturals o de mes cla de ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZN40
ZN25
ZN20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
50
¦
100
--¦
¦
40
¦
80-95
100
-¦
¦
25
¦
60-90
75-95
100
¦
¦
20
¦
54-84
65-90
80-100
¦
¦
8
¦
35-63
40-68
45-75
¦
¦
4
¦
22-46
27-51
32-61
¦
¦
2
¦
15-35
20-40
25-50
¦
¦
0,500
¦
7-23
7-26
10-32
¦
¦
0,250
¦
4-18
4-20
5-24
¦
¦
0.063
¦
0-9
0-11
0-11
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:
> 30
Plasticitat (UNE 103104):
- Trànsit T00 a T3: No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
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- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o
parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
Es pot
utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i
productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.
Per a llit de paviments, el seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d’un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar
continguda dins d'un dels fusos següents:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA25
ZA20
ZAD20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
25
¦
75-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-54
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 (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2: < 30
- T3, T4 i vorals: < 35
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:
- Trànsit de T00 a T2: > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4: No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111): < 2%
- Contingut de materials petris: >= 95%
- Contingut de restes d’asfalt: < 1% en pes
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5 %
- A la resta: < 1%
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir:

- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):
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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)
* 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 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.
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE EN 1097-2)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum
executat és menor
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia 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:
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:
Els resultats dels assaigs d’identificació
han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.

B03D - TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B03D1000.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes
en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera
que no se n'alterin les condicions.

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar

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

TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi
explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3

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.

< 0,2%
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000
m3 els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)
- Matèria orgànica (UNE 103204).
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material cada 2500 m3:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE
103501) com a referència al control de compactació.

TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20

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.

TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103502):
- Nucli o fonament de terraplè >= 3

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 en l'execució.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0514301,B0512401.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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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.
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
¦
¦
¦ 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
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
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¦ 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
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ 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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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 crierios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN 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:
- 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 conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
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
- 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
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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 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
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B053 - CALÇS

A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera
que no
experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0532310.

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamí s de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNEEN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
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UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i
altres productes de construcció:
- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- 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 on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a la UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d’òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han
de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.
S’han d’extraure
dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per
assaigs de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2)
- Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l’aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2 )
S’han de
realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant
l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi
la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i
l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha
de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.

Segons el tipus de mescla bituminosa es requerirà un tipus determinat de betum:
Per a mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminó s segons el indicat a la taula
542.1 del PG3 els betums utilitzats seran BM-2 , BM-3c i BM-3b. Per a mescles bituminoses en
calent de alt mòdul el tipus de lligant serà BM-1.
Per a mescles bituminoses per a capes de rodadura segons el indicat a la taula 543.1 del PG3
els betums utilitzats seran BM-3a , BM-3b i BM-3c.
En ambdós casos la elecció del betum dependrà de la categoria de transit pesat.
Es podran utilitzar també betums modificats amb cautxú equivalents als betums modificats de
aquestes taules, sempre i quant compleixin les especificacions del article 215 del PG3. En
aquest cas a la denominació del betum se li afegirà una lletra C majúscula per tal d’ indicar
que el agent modificador es cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (segons el recollit a la
ordre circular OC 21/2007).
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada .
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142): <= 0,10%
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR: >= 60%
Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:
+--------------------------------------------------------------+
¦Característiques ¦
Tipus emulsió
¦
¦
¦--------------------------------------------¦
¦
¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦ EAI
¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Viscositat
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Saybolt (NLT 134)¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Universal a 25°C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦Furol a 25°C
¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s
¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Contingut d'aigua¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 137)
¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%
¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Betum asfàltic
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦residual
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 139)
¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40%
¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Fluidificant per ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦destilació
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 139)
¦ 0%
¦ 0%
¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦5<=F<=15%¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Sedimentació a 7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦dies (NLT 140)
¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=10% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Assaigs amb el
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<=
¦
¦lació:
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Penetració (P)
¦P<=
¦P<=
¦P<=
¦P<=
¦P<=
¦P<=
¦
¦(NLT 124)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦0,1 mm
¦200
¦200
¦250
¦200
¦200
¦300
¦
+--------------------------------------------------------------+
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2:
Barreja amb ciment (NLT 144): <= 2%
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa
comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0552420.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:
- Aniònica
- Catiònica
- Polimèrica
- Betum asfàltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:
- Betum fluxat
- Quitrà
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d 'un
lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs
naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking”
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la
incorporació , a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de
la destilació del petroli i del quitrà respectivament.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu
brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures.
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.
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No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada .
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10%
Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
+----------------------------------------------------------------+
¦Característiques ¦
Tipus emulsió
¦
¦
¦----------------------------------------------¦
¦
¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ ECI ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Viscositat
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Saybolt (NLT 138)¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Universal a 25°C ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦
¦Furol 25°C
¦<=50s ¦ ¦ ¦ - ¦<=100s¦<=50s¦<=50s ¦
¦Furol 50°C
¦ ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦ ¦ - ¦ ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Contingut d'aigua¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 137)
¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Betum asfàltic
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦residual
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 139)
¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Fluidificant per ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦10<=F ¦
¦destilació
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 139)
¦<=5% ¦<=5% ¦<=2% ¦<=12%¦ <=10%¦ 1% ¦<=20% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Sedimentació a 7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦dies (NLT 140)
¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=10%¦<=10% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Assaig amb el
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<= ¦
¦lació:
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Penetració (P)
¦P<=
¦P<=
¦P<=
¦P<= ¦ P<= ¦ P<= ¦ P<= ¦
¦(NLT 124)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦0,1 mm
¦200
¦200
¦200
¦250 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 300 ¦
+----------------------------------------------------------------+
BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes
temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1
Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2%
Característiques físiques del betum original:
- Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124):
- B 60/70: >= 6 mm, <= 7 mm
- B 80/100: >= 8 mm, <= 10 mm
- Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125):
- B 60/70: >= 48ºC, <= 57ºC
- B 80/100: >= 57ºC, <= 53ºC
- Punt de fragilitat Fraass (NLT 182):
- B 60/70: <= - 8ºC
- B 80/100: <= - 10ºC
- Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126):
- B 60/70: >= 90 cm
- B 80/100: >= 100 cm
- Punt d’inflamació v/a (NLT 127): >= 235ºC

- Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122): 1
Característiques físiques del residu de pel·lícula fina:
+----------------------------------------------------------+
¦
Característiques del
¦
Tipus betum
¦
¦
residu de pel·licula
¦-------------------------¦
¦
fina
¦ B 60/70
¦ B 80/100 ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Variació de massa
¦
¦
¦
¦ (NLT 185)
¦ <= 0,8%
¦ <= 1,0%
¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s) ¦
¦
¦
¦ % penetr. orig. (NLT 124)
¦ >= 50%
¦ >= 45%
¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Augment del punt de reblaniment¦
¦
¦
¦ (A i B) (NLT 125)
¦ <= 9°C
¦ <= 10°C
¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C
¦
¦
¦
¦ (NLT 126)
¦ >= 50 cm ¦ >= 75 cm
¦
+----------------------------------------------------------+
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.
Característiques físiques del betum fluidificat:
- Punt d'inflamació (NLT 136): >=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150
- Destilació (NLT 134):
225ºC <=25%
260ºC 40%<=D<=70%
316ºC 75%<=R<=93%
Residus de la destilació a 360ºC: 50%<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum: <=0,2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C
Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5%
Naftalina en massa (NLT 191): <= 2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm
Característiques físiques del betum fluxat:
+-------------------------------------------------------------+
¦
Característiques
¦
Tipus betum
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
FX 175
¦
FX 350
¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Viscositat STV a 40°C
¦
¦
¦
¦(orifici 10 mm) (NLT 187)
¦150<=V<=200s ¦300<=V<=400s ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Destilació (% del volum total ¦
¦
¦
¦destilat fins a 360°C)
¦
¦
¦
¦
a 190°C
¦
<= 3%
¦
<= 2%
¦
¦
a 225°C
¦
<= 10%
¦
<= 10%
¦
¦
a 316°C
¦
<= 75%
¦
<= 75%
¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Residu de la destilació
¦
¦
¦
¦a 360°C (NLT 134)
¦
>= 90%
¦
>= 92%
¦
+-------------------------------------------------------------+
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QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193): <= 8
Característiques físiques del quitrà:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Característiques ¦
Tipus de quitrà
¦
¦
¦-----------------------------------------------------¦
¦
¦ AQ 38
¦ AQ 46
¦ BQ 30
¦ BQ 58
¦ BQ 62
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Equiviscositat
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 188)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(amb una toleràn- ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦cia d'1,5°C)
¦
38°C
¦ 46°C
¦ 30°C
¦ 58°C
¦ 62°C
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Densitat relativa ¦ 1,10<= ¦ 1,11<= ¦ 1,10<=
¦ 1,13<=
¦ 1,13<=
¦
¦(DR) 25°C/25°C
¦ DR
¦ DR
¦ DR
¦ DR
¦ DR
¦
¦(NLT 122)
¦ <=1,25 ¦ <=1,25 ¦ <=1,24
¦ <=1,27
¦ <=1,27
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Destilació en
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦massa (DT)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦a) fins a 200°C
¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦
¦b) 200°C - 270°C ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦ <= 3%
¦ <= 2%
¦
¦c) 270°C - 300°C ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦
¦
b i c
¦ <= 16%
¦ <= 12% ¦ <= 16%
¦ <= 8%
¦ <= 7%
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Punt de reblani- ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ment (A i B) del ¦ 35<=
¦ 35<=
¦ 35<=
¦
¦
¦
¦residu de desti- ¦ PR
¦ PR
¦ PR
¦ <= 56°C ¦ <= 56°C ¦
¦lació (NLT 125)
¦ <=53°C ¦ <=55°C ¦ <=46°C ¦
¦
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Fenols en volum
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 190)
¦ >= 3%
¦ >= 2,5% ¦ >= 3%
¦ >= 2%
¦ >= 2%
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Naftalina en massa¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 191)
¦ >= 4%
¦ >= 3% ¦ >= 4%
¦>= 2,5%
¦ >= 2,5% ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Insoluble en toluè¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(en massa)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 192)
¦ >= 24% ¦ >= 25% ¦ >= 23%
¦ >= 28%
¦ >= 28%
¦
+------------------------------------------------------------------------+

30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de trans portar en
cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en
llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que
la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d’inflamació del producte,
s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats,
amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats.
El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la
DF que comprovarà els sistemes de transport i carrega i les condiciones de magatzematge per
tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne la aprovació corresponen,
es suspendrà la utilització del contingut del tanc.
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 de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per
una virolla d’ una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i
no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser
sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres lí quids hauran d’estar
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a
prendre mostres.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel,
en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres.
BETUMS ASFÀLTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la
temperatura situats a llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament.
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per
una virolla d’una sola peç a, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics.
Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS PER A MESCLES BITUMINOSES:
Si el fabricant disposa de certificat acreditatiu de compliment de les especificacions i/o
document acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat i ho fa constar a
l’albarà no requerirà presentar el certificat de garantia de qualitat.
A la recepció de cada cisterna de subministrament de betum s’exigirà l’albarà, un full de
característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant,
on s’especifiqui el tipus i denominació
del betum, i es garanteixi el compliment de les
condicions exigides en el plec de condicions.
L’albarà ha de contenir al menys el següent:
- Nom i adreça del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial i tipus de betum
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document
acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat.
El full de característiques contindrà al menys el següent:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de betum
- Valors de penetració segons la NLT 124, punt de reblaniment NLT 125 i recuperació elà stica
segons NLT 329.
El Director d’obres podrà exigir, a més, les següents dades:
- Corba de pes específic en funció de la temperatura
- Temperatura màxima de calentament
- Els valors de la resta de característiques de la taula 215.1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge per part de la DF.
- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material.
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OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS I BEURADES:
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra
de
material rebut, i cada 40 t si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats
dels següents assaigs:
- Càrrega de partícules (NLT-194).
- Residu per destil·lació (NLT- 139).
- Contingut d’aigua (NLT-137).
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124).
- Residu per evaporació (NLT-147).
- Índex de penetració del residu (NLT-181)
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF pot
determinar l’execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions
exigides en el plec.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D’IMPRIMACIÓ I CURAT:
Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions
obligatò ries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de
qualitat del producte, els criteris descrits a continuació per realitzar la recepció de les
cisternes i bidons no serà d’aplicació obligatòria.
Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d’ emulsions
emprades en regs de adherència, imprimació i curat, en els que es considerarà com a lot la
fracció setmanal.
De cada lot s’extrauran dues mostres de al menys dos kilograms segons la NLT-121, a la sortida
del tanc de magatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs:
- Càrrega de partícules (NLT-194).
- Viscositat Sybolt Furol (NLT- 138).
- Contingut d’aigua (NLT-137).
- Tamisatge (NLT-142)
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124).
Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l’execució
de la obra, per cada tipus i
composició de emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació
de les característiques.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS PER A MESCLES BITUMINOSES:
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o
document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o
quan es canviï la procedència, es demanaran al contractista els resultats de la totalitat dels
assaigs següents:
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426)
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)
- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398)
Un cop al mes i mínim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició
diferent de betum asfàltic s’exigiran
els resultats següents segons la taula 215.1 de
l’article 215 de la norma PG3/75 MOD3:
- Sobre el betum original:
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)
- Ductilitat a 25°C (NTL-126)
- Consistència (flotador a 60ºC) (NLT-183)
- Estabilitat a l’emmagatzematge (UNE-EN 13399):
- Diferència punt de reblaniment
- Diferència penetració
- Contingut d’aigua, en volum (NLT-123)
- Punt d’inflamació (NLT-127)
- Densitat relativa a 25°C (NLT-122)
- Sobre el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NTL-185)
- Penetració a 25°C (NLT-124)
- Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)
- Ductilitat a 25°C (NTL-126)
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES:
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o
document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori.

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al
contractista la realització ineludible dels següents assaigs:
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426)
- Índex de penetració del residu (NLT-181)
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)
Un cop al mes i mínim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició
diferent de betum asfàltic s’exigiran els resultats
següents segons la taula 211.1 de
l’article 211 de la norma PG3/75 MOD3:
- Sobre el betum original:
- Ductilitat a 25°C (NTL-126)
- Contingut d’aigua, en volum (NLT-123)
- Densitat relativa a 25°C (NLT-122)
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)
- Contingut d’asfaltens (NLT 131)
- Contingut de parafines (UNE-EN12606-1 i 12606-2)
- Sobre el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NTL-185)
- Penetració a 25°C (NLT-124)
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)
- Ductilitat a 25°C (NTL-126)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
A la recepció de l’obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons la
norma NLT-121.
Si procedeix, en el cas d’emulsions bituminoses per al reg d’imprimació i/o en el cas de reg
de curat, de cada procedència de l’àrid es prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1, i de
cada una caldrà determina l’ equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES:
El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que la emulsió bituminosa no
compleixi alguna de les especificacions establertes en les taules 213.1 o 213.2 del article
213 del PG3 MOD3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I
MODIFICATS:
La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació:
- B 60/70:
- Interval menor (límit inferior/superior: 63/67
- Interval patró (límit inferior/superior): 60/70
- B 55/70:
- Interval menor (límit inferior/superior: 58/67
- Interval patró (límit inferior/superior): 55/70
- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’ acceptarà la
partida de betum corresponent.
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs mé s amb la mateixa mostra i es
calcularà el valor mig sencer més pròxim de les penetracions obtingudes. S’acceptarà la
partida de betum sempre que aquest valor mig estigui dins de l’interval patró.
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades.
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B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0604210.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:
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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.
S’han considerat els tipus de formigons següents:
- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 dies o
per la dosificació de ciment, d’ús estructural o no
- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a
paviments de carreteres

- Obres de formigó armat
>= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat
>= 275 kg/m3
- A totes les obres <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 kg/m3
- Formigó armat
<= 0,65 kg/m3
- Formigó pretesat <= 0,60 kg/m3
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
L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir:
- Pretesat
<= 0,2% pes de ciment
- Armat
<= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració
<= 0,4% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca Nul
- Consistència plàstica o tova
± 1 cm
- Consistència fluida
± 2 cm

CARACTERISTIQUES 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 la EHE, i el PG 3/75.
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/m(, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T – R / C / TM / A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm²
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: 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 és 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 en la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran especificades
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.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us
de cendres volants o fum de sílice, per a 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
sílice no ha de superar el 10% del pes de ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l’ànalisi a l’abast de
la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell
nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa Ciments comuns (UNE 80-301)
Ciments per a usos especials (UNE 80-307)
- Formigó armat
Ciments comuns (UNE 80-301)
- Formigó pretesat Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305).
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l’aigua de mar (UNE80303), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80306)
Classe del ciment
>= 32,5
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP):
La designació del formigó ha de ser: HP (formigons per a Paviments carreteres)-n°: Resistència
a la flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305).
Contingut de ciment
>= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment
<= 0,55
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
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 és pot emmagatzemar.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d’acord l’art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació expressa de que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc.
- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega
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- Hora límit d'us del formigó

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'u s 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 la EHE-08 i complir la
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 segü ent:
- 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: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments
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):

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE „Instrucción de Hormigón Estructural“
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9),
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89
(BOE n° 242 del 9.10).
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat.

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C,B0641090,B064500C.

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'ac ord amb les prescripcions de la 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 pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90100)
- 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, consistencia 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 exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
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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 mes 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
- 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.
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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.
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 la 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 la EHE-08
Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.
39.2 de la EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- 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.
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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 estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse 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 als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la 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
caracterí stica 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 D.F 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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
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, 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 amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia
conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la 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 estadí
sticament 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 mé s 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 mi tjana 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 nú mero 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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B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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.
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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 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90100)
- 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, consistencia 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)
- 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:
+------------------------------------------------------------+
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¦ 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
- 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 i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- 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 la mescla
total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, 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

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.

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.
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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
- 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 (amb 0,02 de tolerància)
- 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.
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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
- 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
- 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,
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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:
- 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.

B06B - FORMIGONS PER A PAVIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó per a paviments de carreteres, 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 16/7 d'índústria i el RD 697/1995 de 28/4.
CONDICIONS GENERALS:
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 i l'article 550 del PG 3/75 modificat per
Orden FOM 891/2004.
La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5).
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 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.
No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no
s'hagin fet a fàbrica.
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 i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- 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 la mescla
total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin utilitzar-se per
a obtenir la treballabilitat adequada o millorar les característiques de la mescla. El
Director de les Obres establirà la necessitat d'utilitzar additius i el seu mètode d'ús
d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de l'obra i les condicions
climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les
condicions establertes a l'UNE EN 934-2.
Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i especialment
el seu comportament i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les proporciones
previstes, vinguin garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar assaigs previs per a
comprovar aquest comportament.
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.
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5):
- Per a formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa
- Per a formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa
- Per a formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa
Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir en un
15% si, mitjançant assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90 dies.
Classe del ciment: 32,5 N
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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Subministrament: En camions formigonera.

B06B2300.
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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
* 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.
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
- Data i hora de lliurament
- Identificació del peticionari
- 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 (amb 0,02 de tolerància)
- 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

-

- 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:
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.

OPERACIONS DE CONTROL:
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:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- 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:
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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.

- 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)

B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710250,B0710180,B0710150.
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
- Adherència inicial
- Adherència després
- Adherència després

adhesius d'adormiment normal:
(UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
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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
- 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
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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)
- 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:
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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
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
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.

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
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).

B0A - FERRETERIA
B0A1 - FILFERROS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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 la 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 la UNE 36-732.
La concentricitat i la adherencia 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
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B0A3 - CLAUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
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VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

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 d'obligat compliment per
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza

a les gafes de pala i punta.
plana lisa. Medidas.
plana rayada. Medidas.
plana ancha.

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

perdida.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0A6 - TACS I VISOS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

B0A62F90.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació
en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
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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 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.
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 per el 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
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- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Mas sa 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 caracterí stiques 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 per el 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 la EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la 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 caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
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 dià metres 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 per el 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 caracterí stiques 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 per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Cà rrega 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 de
un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: 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'ú ltima 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 caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
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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 fà brica 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 Malle s 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

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B34133.
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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 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.
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 per el 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.
- Mas sa 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 caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
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.
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Els dià metres 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 per el 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 caracterí stiques 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 per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Cà rrega 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 de
un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: 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'ú ltima 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 caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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 fà brica 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 Malle s 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

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D6 - PUNTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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
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B0D625A0,B0D629A0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
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Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
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:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo
clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦
5 m
¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m
¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦
¦
¦
¦
2,5 m
¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦
¦
¦
¦
3 m
¦
1 T ¦
1 T ¦ 1,6 T ¦
¦
¦
¦
3,5 m
¦
¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m
¦
¦
¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m
¦
¦
¦
¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5 m
¦
¦
¦
¦
¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+
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.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

69

B0DZA000.
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
- 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 desemmotllat.
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 DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles 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
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- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
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.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó
i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):
>= 5 N/mm2, >= valor declarat per el
fabricant, amb indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):
<= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 7723)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar
dins dels límits següents en funció de la categoría.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:

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.

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F15251.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides,
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a
enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent
mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):
Indicació de la categoria en funció del grau
d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant

- 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:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

B1Z0D300,B1Z0A010.

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 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
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.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal 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 DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
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:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la
Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
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TÈCNIQUES
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

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
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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.

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):

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
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).

B1Z7 - MATERIALS AUXILIARS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS PER A SEGURETAT I
SALUT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z73100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o
amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
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.
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments,
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o
contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma
adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
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<= 0.060 W/mK

POLIESTIRÈ EXPANDIT:
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:
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603): La
variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció
de la classe declarada pel fabricant:
- DS(N) 5: ± 0,5%
- DS(N) 2: ± 0,2
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):
Variació relativa en llargària i amplària: ± 1%
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,
comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13163.
- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN
1605):
Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la
taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors
als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):
Els valors no poden ser
inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del
nivell declarat
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10%
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1): Els valors no poden ser inferiors als especificats a
la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Compressibilitat (UNE-EN 12431): Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNEEN 13163
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 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la classe declarada:
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la classe declarada:
- T1: ± 2 mm
- T2: ± 1 mm
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la classe declarada:
- S1: ± 5 mm/1000 mm
- S2: ± 2 mm/1000 mm
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:
- P1: 30 mm
- P2: 15 mm
- P3: 10 mm
- P4: 5 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de
la insolació directa i de l'acció del vent.

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.

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
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
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 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 amb els 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:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una
ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a la compressió
- Coeficient de dilatació
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)
- Amplària
- Llargària

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNEEN 13163 per al poliestirè expandit
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la
UNE-EN 13163, en funció de tipus.
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 DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
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 subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** 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):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 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),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 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

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.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques 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 d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J1 - MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J10284,B7J10AE1.
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Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o
extern
- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a
500 mm d’amplària, per a junt intern de treball o dilatació
- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació
intern
- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació
extern
- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern
- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern
- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o
extern
- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a
l'exterior
- Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un
recorregut mà xim de 30 a 100 mm, per a junt de dilatació extern
- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a 380
mm, per a junt de dilatació extern
- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de
dilatació extern
- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o
altres defectes.
Característiques morfològiques:
+--------------------------------------------------------------+
¦Material
¦Forma
¦ Amplària ¦ Gruix
¦
¦del junt
¦
¦del perfil ¦ (mm)
¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦Elastomèric ¦Ànima circular
¦ 200-250 ¦ >= 9
¦
¦
¦
¦ 300
¦ >= 10
¦
¦
¦
¦ 350-400 ¦ >= 12
¦
¦
¦
¦ 500
¦ >= 13
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima circular amb
¦ 300-350 ¦ >= 10
¦
¦
¦xapa d'acer
¦ 400
¦ >= 11
¦
¦
¦
¦ 500
¦ >= 12
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima quadrada
¦ 250-500 ¦ >= 6
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima plana per a
¦ 150-230 ¦ >= 7
¦
¦
¦junt de treball intern¦ 250-350 ¦ >= 8
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima plana per a
¦ 250-500 ¦ >= 6
¦
¦
¦junt de treball extern¦
¦
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima plana amb xapa ¦ 270
¦ >= 7
¦
¦
¦d'acer
¦ 310
¦ >= 8
¦
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦PVC
¦Ànima oval
¦ 100
¦ >= 2; 2,5
¦
¦
¦
¦ 150-190 ¦ >= 2,5; 3,5 ¦
¦
¦
¦ 240
¦ >= 3; 4
¦
¦
¦
¦ 320-350 ¦ >= 3,5: 4,5 ¦
¦
¦
¦ 500
¦ >= 4; 6
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima omega
¦ 250
¦ >= 3; 5
¦
¦
¦
¦ 350
¦ >= 4; 6
¦

¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Forma d'U
¦ 45-60/30 ¦ >= 4; 4,5
¦
¦
¦
¦
50/20 ¦ >= 3,5; 4
¦
¦
¦
¦
60/50 ¦ >= 4,5; 5
¦
¦
¦
¦ 95-130/30 ¦ >= 5; 6
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima plana o qua¦ 150
¦ >= 2,5; 3,5 ¦
¦
¦drada per a junt
¦ 190
¦ >= 2,5; 4
¦
¦
¦intern
¦ 240
¦ >= 3; 4
¦
¦
¦
¦ 320-350 ¦ >= 3,5; 5
¦
¦
¦----------------------¦-----------¦--------------¦
¦
¦Ànima plana ó qua¦ 190
¦ >= 2,5; 3,5 ¦
¦
¦drada per a junt
¦ 240-320 ¦ >= 3; 4
¦
¦
¦extern
¦ 250
¦ >= 4; 5
¦
+--------------------------------------------------------------+
Característiques físiques i mecàniques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Material
¦ Resistència
¦Allargament fins ¦
Duresa
¦
¦
¦ a la tracció
¦ al trencament
¦(unitats Shore A)¦
¦
¦
(N/mm2)
¦
¦
¦
¦------------¦-----------------¦-----------------¦-----------------¦
¦Elastomèric ¦ >=10
¦
>= 380%
¦
57-67
¦
¦PVC
¦ >=12
¦
>= 300%
¦ aprox. 70
¦
¦Metàl·lic
¦ >=100
¦
>= 350%
¦
57-67
¦
¦
¦(ASTM D-412)
¦ (ASTM D-412)
¦(ASTM D-2240)
¦
¦Cautxú
¦
¦
>= 250%
¦
60-70
¦
¦
¦
¦ (ASTM D-412)
¦
¦
+------------------------------------------------------------------+
PERFIL ELASTOMÈRIC:
Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats.
En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues cares i
han de portar una perllongació de xapa unida al perfil per vulcanització, perqué es puguin
utilitzar en junts de dilatació o treball, interns.
Característiques dimensionals:
+------------------------------------------------------------------+
¦ Forma
¦ Amplària del perfil ¦ Amplària del tub central ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦
¦ Ànima circular ¦ 200 - 400
¦ >= 38
¦
¦
¦---------------------¦---------------------------¦
¦
¦ 500
¦ >= 45
¦
¦
¦
¦ >= 42 (perfil amb xapa
¦
¦
¦
¦ d'acer)
¦
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦
¦ Ànima quadrada ¦ 250, 350, 500
¦ >= 25
¦
¦
¦ 300
¦ >= 30
¦
+------------------------------------------------------------------+
Resistència a l'esqueixament: >= 8 N/mm2
Deformació remanent per tracció: <= 20%
Deformació amb el betum calent: Nul·la
Temperatura d'utilització: Entre -20°C i +60°C
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:
En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció
circular, rectangular, oval o omega.
Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena.
En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per
ambdues cares. En els perfils per a junt extern, els extrems han de ser dentats per una sola
cara i l'altra ha de quedar llisa.
El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui
utilitzar en junts de dilatació externs.
Perfil per a junt extern:
+-------------------------------------------------------------+
¦Material
¦Amplària del perfil ¦Alçària de les nervadures¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
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¦--------------¦--------------------¦-------------------------¦
¦Elastomèric
¦
150-500
¦
>= 25
¦
¦PVC
¦
190
¦
>= 15
¦
¦
¦
240
¦
>= 17
¦
¦
¦
250
¦
>= 40
¦
¦
¦
320
¦
>= 20
¦
+-------------------------------------------------------------+
PERFIL METÀL·LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:
Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent.
Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques
compatibles, amb la franquícia necessària per tal de permetre els moviments del junt.
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió.
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació.
La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia.
Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal
utilitzada per al desglaç de carreteres.
En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de
tenir una superfície antilliscant.
Característiques dimensionals:
+--------------------------------------------------+
¦ Recorregut màxim ¦ Gruix ¦Amplària del perfil ¦
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
(cm)
¦
¦
¦
¦---------------------¦
¦
¦
¦ mascle ¦ femella
¦
¦-------------------¦--------¦---------¦-----------¦
¦ 30 ¦ sense dents ¦>= 22
¦ >= 15,5 ¦ >= 13
¦
¦ 50 ¦
amb dents ¦>= 33
¦ >= 26
¦ >= 14,5
¦
¦ 50 ¦ sense dents ¦>= 33
¦ >= 21
¦ >= 15,5
¦
¦ 75 ¦
amb dents ¦>= 39
¦ >= 33
¦ >= 19
¦
¦ 75 ¦ sense dents ¦>= 39
¦ >= 25
¦ >= 19
¦
¦100 ¦
amb dents ¦>= 47
¦ >= 41
¦ >= 25
¦
¦100 ¦ sense dents ¦>= 47
¦ >= 29
¦ >= 25
¦
¦150 ¦
amb dents ¦>= 50
¦ >= 57,5 ¦ >= 36
¦
¦200 ¦
amb dents ¦>= 50
¦ >= 75
¦ >= 45
¦
¦250 ¦
amb dents ¦>= 57
¦ >= 91
¦ >= 56
¦
¦300 ¦
amb dents ¦>= 90
¦ >= 92
¦ >= 55
¦
¦400 ¦
amb dents ¦>= 90
¦ >= 102 ¦ >= 65
¦
¦500 ¦
amb dents ¦>= 90
¦ >= 111 ¦ >= 75
¦
+--------------------------------------------------+
Característiques de l'elastòmer:
- Resistència a la tracció (ASTM D 412-87): >= 100 N/mm2
- Allargament fins al trencament (ASTM D 412-87): >= 350%
- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D 2240-91): 57 - 67
- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D 4298 ): Trencament de l'elastòmer
- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D 395-89): <= 25%
- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D 573-88 ):
- Duresa, variació: ± 15
- Resistència, variació: ± 15%
- Allargament al trencament, variació: - 40%
- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D 471-79): <= 10%
- Resistència a l'ozó (ASTM D 1149-91 ): No ha de tenir fissures
Característiques del metall:
- Límit elàstic de l'acer: >= 2350 N/mm2
PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:
El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de
secció
rectangular plena i unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid ha
d'estar format per una banda (en recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes (en
recorreguts >= 100 mm) de neoprè armat i una secció metàl·lica estampida a cada banda.
Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada
al neoprè.
En el perfil rígid, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contí nua. Ha de dur els
retalls necessaris per tal de permetre els moviments del junt.
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la
intempèrie i als agents atmosfèrics.

La cara exterior ha de tenir un dibuix antilliscant, que faciliti l’evacuació de l’aigua.
Ha de disposar d'un sistema d'ancoratge al taulell per mitja de perns.
Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible:
- Cautxú cloroprè: > 60%
- Sutge: > 25%
- Material auxiliar: < 15%
- Cendra: < 5%
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:
Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els seus
extrems units amb membranes flexibles de cautxú de cloroprè.
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la
intempèrie i als agents atmosfèrics.
El perfil de material elastòmers ha d’estar obtingut del cautxú amb materials d’addició i
vulcanitzats.
Els materials per als junts han d’estar fabricats a partir d’un cautxú
resistent a l’ozó, i no han de confiar aquesta resistència a una protecció superficial que pot
ser eliminada per abrasió , rentat o altres procediments.
Les condicions geomètriques del perfil i les toleràncies corresponents, es definiran a la
documentació tècnica.
En la inspecció
visual, les peces no han de presentar porositat, defectes superficials
importants, ni irregularitats dimensionals, en particular sobre la superfície d’obturació.
Resistència a tracció (UNE 53510): >= 12 MPa
Allargament fins al trencament (UNE 53-510): >= 250%
Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511): <= 40%
Duresa. IRHD (UNE 53549): 55 - 60
Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53548):
- Duresa, variació: + 12
- Resistència a la tracció, variació: - 20%
- Allargament fins al trencament, variació: - 25%
Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53558-1 ): No ha de tenir fissures
Variació de volum en aigua, 7 dies a temperatura ambient (UNE-ISO 1817): 0 a +5 %
PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC:
Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit.
El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als
olis i betums i a temperatures entre -30°C a +120°C.
Amplària total del perfil: 65 mm
PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER:
Adherència amb la xapa d'acer: Trencadura de l'elastòmer
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:
Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C.
PERFIL METÀL·LIC:
Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI:
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
PERFIL ELASTOMÈRIC:
* DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones del
material y ensayos.
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ
* UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas
entre bloques de hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales.
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PERFIL DE PVC O METÀL·LIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments cà rrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluï dificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS DE NEOPRÉ O CAUTXÚ:
- Inspecció visual dels perfils en el moment del subministra i recepció
del corresponent
certificat de qualitat que garanteixi el compliment de les condicions del plec. 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.
- Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils (5 determinacions per a cada
mesura).
- Per a cada subministrador i tipus de junt es realitzaran els assaigs d’identificació
previstos en les especificacions en funció de la tipologia del junt.
En els perfils de cautxú s’han de realitzar els assaigs següents (UNE 53628):
- Resistència a la tracció
- Allargament mínim al trencament
- Duresa nominal
- Deformació romanen mesurada al cap de 24 h
- Envelliment al cap de 72 h a 100ºC
- Augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient
- Resistència a l’esquerdament per l’ozó d’una mostra de material elastòmer (UNE 53558-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTR ES EN PERFILS DE NEOPRÈ:
- Les provetes s’obtindran de l’article acabat, segons la norma UNE-ISO 23529.
- Si les provetes especificades en algun mètode d’assaig particular, no es poden preparar a
partir d’ articles acabats, es prendran de plaques d’assaig de dimensions convenients
fabricades a partir del mateix lot de barreges que el utilitzat per a l’article acabat, en
condicions de vulcanització comparables a les de la producció industrial.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE CAUTXÚ:
- Es seguiran les indicacions que, en cada cas, realitzi la DF
- La presa de mostra es basarà en els criteris de les normes UNE 53628 Elastómeros.
INTERPRETACIÓ
DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS DE NEOPRÉ O
CAUTXÚ:
- No s’autoritzarà la col·locació del material que no vagi acompanyat del corresponent
certificat de control de fabricació.
- En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà sobre
dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els resultats obtinguts
compleixin les especificacions.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 - MATERIALS PER A PINTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZU001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.

ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
ŇA les 24 hŇ Al cap de 7 diesŇ
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
ŇAdherència al quadriculat:
Ň 100%
Ň
100%
Ň
ŇImpacte directe o indirecte:
Ň
Ň
Ň
ŇBola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) Ň
Bé
Ň Ha de complir Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
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- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE

dins del seu envàs tancat i sense

dins del seu envàs tancat i sense

dins del seu envàs tancat i sense

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

87

88

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

No hi ha normativa de compliment obligatori.

recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- Comprovació de l’estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16
02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
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 els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’ un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s’incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides a les especificacions.
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s’estableix en
tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) 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: distintius de
qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de
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Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les es pecificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d’incompliment, es realitzarà
l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d’acord a dites especificacions.

-

Dispositiu
Dispositiu
Dispositiu
Dispositiu

de
de
de
de

mesura
mesura
mesura
mesura

de
de
de
de

300
400
500
800

mm
mm
mm
mm
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de
de
de

llargària:
llargària:
llargària:
llargària:

± 1,5 mm
± 2 mm
±2,5 mm
± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B965101P,B965103P,B965106P.

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
- 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 glaçdesglaç; 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:
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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
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 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B99ZZ090.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escocell.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escocell
- Tapa d'escocell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat
- Tapa d'escocell de dues o quatre peces de ferro colat, mecanitzades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Toleràncies:
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte): ± 2 mm
- Balcaments del bastiment o la tapa: ± 3 mm
BASTIMENT:
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat.
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Dimensions exteriors del bastiment: Dimensions nominals + 6 mm
Protecció de galvanització: >= 225 g/m2
TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT:
Cada peça ha d’estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i
platina de reforç.
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.
Tipus d'acer: S235JR
Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm
Planxa d'acer desplegat: 60 x 25 x 6 x 3 mm
Càrrega mínima estàtica admissible: >= 5 kN/m2
Protecció de galvanització: >= 225 g/m2
TAPA D'ESCOCELL DE DUES O QUATRE PECES DE FERRO COLAT:
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols.
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt.
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.
Gruix: >= 3 cm
Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm
Resistència a la tracció: >= 160 N/mm2
Resistència a la compressió: >= 550 N/mm2
Resistència a la flexió: >= 340 N/mm2

Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques 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 la amplària respecte de la 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
- Concavitat màxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm
Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que 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.

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9F1V006.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
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 diferè ncies 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.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
RAJOLES:
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- Diferència entre dues mesures del 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): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 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

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
LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

B9F1 - PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
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 d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles
i UNE-EN 1338 per als llambordins:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica
- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de
llambordins
- 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 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins
- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:
- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori
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 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9F1V006.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
Els cantells de la cara vista han de ser bisellats en les rajoles i poden ser bisellats o
arrodonits en els llambordins.
En el cas de que hi hagin dues capes, no ha d'haver-hi separació entre les capes.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Absorció d'aigua: < 6%
RAJOLES:
Llargària : <= 1 m
Resistència a flexió:
+------------------------------------+
¦
¦ Valor mig ¦
Valor
¦
¦ Classe ¦
(MPa)
¦ Individual ¦
¦
¦
¦
(MPa)
¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦
S
¦
>= 3,5 ¦
>= 2,8
¦
¦
T
¦
>= 4,0 ¦
>= 3,2
¦
¦
U
¦
>= 5,0 ¦
>= 4,0
¦
+------------------------------------+
Càrrega de trencament:
+------------------------------------+
¦
¦ Valor mig ¦
Valor
¦
¦ Classe ¦
(KN)
¦ Individual ¦
¦
¦
¦
(KN)
¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦
3
¦
>= 3,0 ¦
>= 2,4
¦
¦
4
¦
>= 4,5 ¦
>= 3,6
¦
¦
7
¦
>= 7,0 ¦
>= 5,6
¦
¦
11
¦ >= 11,0 ¦
>= 8,8
¦
¦
14
¦ >= 14,0 ¦ >= 11,2
¦
¦
25
¦ >= 25,0 ¦ >= 20,0
¦
¦
30
¦ >= 30,0 ¦ >= 24,0
¦
+------------------------------------+
Resistència al desgast per abrasió:
+---------------------------------------+
¦ Classe
¦
Valor individual (mm)
¦
¦-----------¦---------------------------¦
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¦
G
¦
<=30
¦
¦-----------¦---------------------------¦
¦
H
¦
<=23
¦
+---------------------------------------+
Toleràncies:
- Dimensions:
+----------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Dimensions ¦Llargària¦ Amplària ¦ Gruix ¦
¦
¦ nominals ¦
(mm) ¦
(mm) ¦ (mm) ¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦
¦
¦---------¦------------¦---------¦----------¦--------¦
¦
N
¦
¦
± 5
¦
± 5
¦ ± 3
¦
¦
P
¦
<= 600 ¦
± 2
¦
± 2
¦ ± 3
¦
¦
¦
> 600 ¦
± 3
¦
± 3
¦ ± 3
¦
¦
R
¦
¦
± 2
¦
± 2
¦ ± 2
¦
+----------------------------------------------------+
- Diferencia màxima entre diagonals:
+------------------------------------+
¦ Classe ¦ Diagonal ¦ Diferència ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦
J
¦
<= 850 ¦
5
¦
¦
¦
> 850 ¦
8
¦
¦
K
¦
<= 850 ¦
3
¦
¦
¦
> 850 ¦
6
¦
¦
L
¦
<= 850 ¦
2
¦
¦
¦
> 850 ¦
4
¦
+------------------------------------+
- Planor i curvatura:
+------------------------------------+
¦Llargària¦Convexitat ¦ Concavitat
¦
¦
regla ¦
màxima ¦
màxima
¦
¦
(mm) ¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦
300
¦
1,5
¦
1,0
¦
¦
400
¦
2,0
¦
1,5
¦
¦
500
¦
2,5
¦
1,5
¦
¦
800
¦
4,0
¦
2,5
¦
+------------------------------------+
Les
característiques
dimensionals,
geomètriques
i
mecàniques
han
de
complir
especificacions de la norma UNE 127-022 i s'han de determinar segons aquesta norma.
LLAMBORDINS:
Resistència al trencament:
- Valor mig : >= 3,6 MPa
- Valor individual : >= 2,9 MPa
Resistència al desgast per abrasió:
+------------------------------------+
¦ Classe ¦
Marca
¦
Requisit
¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦
1
¦
F
¦
¦
¦
3
¦
H
¦
<= 23 mm
¦
¦
4
¦
I
¦
<= 20 mm
¦
+------------------------------------+
Toleràncies:
- Diferència màxima entre dues mides d'una peça : < 3 mm
- Dimensions:
+----------------------------------------+
¦ Gruix
¦Llargària¦ Amplària ¦ Gruix ¦
¦ (mm)
¦
(mm) ¦
(mm) ¦ (mm) ¦
¦----------¦---------¦----------¦--------¦
¦
< 100 ¦
± 2
¦
± 2
¦ ± 3
¦
¦ >= 100 ¦
± 3
¦
± 3
¦ ± 4
¦
+----------------------------------------+
- Diferencia màxima entre diagonals (per diagonals > 300 mm):

+------------------------------------+
¦ Classe ¦
Marcat ¦ Diferència ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦
1
¦
J
¦
5
¦
¦
2
¦
K
¦
3
¦
+------------------------------------+
- Planor i curvatura (en peces de cara vista llisa):
+------------------------------------+
¦Llargària¦Convexitat ¦ Concavitat
¦
¦
regla ¦
màxima ¦
màxima
¦
¦
(mm) ¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------¦-----------¦--------------¦
¦
300
¦
1,5
¦
1,0
¦
¦
400
¦
2,0
¦
1,5
¦
+------------------------------------+
Les
característiques
dimensionals,
geomètriques
i
mecàniques
han
de
complir
especificacions de la norma UNE 127-015 i s'han de determinar segons aquesta norma.

les

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Identificació del producte: rajola o llambordí de formigó, format, model
- Classes
- Nom de la norma
- Data de fabricació
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

les

LLAMBORDINS:
*UNE 127015:2001 Adoquines prefabricados de hormigón
RAJOLES:
*UNE 127022:1999 EX Baldosas de hormigón. Uso exterior.

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H1V130.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es
posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient.
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres
matè ries estranyes.
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.
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- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
Els àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En
cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.
S’ha de presentar el certificat emè s per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de
beurades bituminoses.
Al lloc de procedència s’ha de comprovar la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i
l’explotació racional del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix s’ha de
comprovar l’adequació dels sistemes de trituració i classificació.
Referent als àrids combinats, inclosa la pols mineral, s’han de complir les segü ents
especificacions:
- Equivalent de sorra (UNE EN 933-8): > 50 (Si no es compleix aquesta condició , el valor del
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament,
l’equivalent de sorra superior a 40.)
- Granulometria (UNE-EN 933-1):
- Per àrids a emprar en mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminó s, segons la
taula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7.
Toleràncies admissibles respecte de la granulometria de la fó rmula de treball (de la massa
total dels àrids inclosa la pols mineral):
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4% del pes total dels granulats
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3% del pes total dels granulats
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):
± 2% del pes total dels
granulats
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% del pes total dels granulats
S’ha de poder utilitzar com a àrid per capes de base i intermitges, incloses les d’ alt mòdul,
el material procedent del fresat de mescles bituminoses en calent, amb una proporció < 10% de
la massa total de la mescla, sempre i quan no provinguin de mescles que presentin deformacions
plàstiques.
Els àrids s’han de produir o subministrar en fraccions granulomètriques diferenciades, que
s’han d’ apilar i manejar per separat fins a la seva introducció a les tremuges en fred. Cada
fracció ha de ser suficientment homogènia i es podrà apilar i manejar sense perill de
segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació:
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós amb mida mà xima de l’àrid de 16
mm i per mescles drenants i discontinues, el nombre mínim de fraccions ha de ser de 3; per la
resta de les mescles ha de ser de 4. La DF pot exigir un nombre superior de fraccions, si ho
estima necessari per complir les toleràncies exigides a la granulometria de la mescla.
- Cada fracció de l’àrid s’ha d’ apilar separada de la resta, per evitar intercontaminacions.
Si els apilaments es disposen sobre el terreny natural, no s’han de fer servir els 15 cm
inferiors, a no ser que es pavimentin. Els apilaments s’han de construir per capes d’espessor
no superior a 1,5 m i no per apilaments cònics. Las càrregues del material s’han de col·locar
adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregació.
Quan es detectin anomalies en la producció o subministrament dels àrids, s’han d’ apilar per
separat fins confirmar la seva acceptació. Aquesta mateixa mesura s’ha d’aplicar quan estigui
pendent d’autorització el canvi de procedència d’un àrid.
Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, el Plec de Prescripcions Tè cniques
Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha de fixar el volum mínim d’apilaments
abans d’iniciar les obres. Excepte justificació en contrari aquest volum no ha de ser
inferior al corresponent a un mes de treball amb la producció prevista.
Per mescles drenants i discontínues, en el cas d’obres petites, amb volum total d’àrids
inferior a 5.000 m3, abans de començar la fabricació ha d’haver-se apilat la totalitat dels
àrids. En un altre cas, el volum a exigir ha de ser el 30% o el corresponent a un mes de
producció màxima de l’ equip de fabricació.
S’ha de comprovar l’adhesivitat entre l’à rid i el lligant mitjançant la caracterització de
l’acció de l’aigua. La resistència conservada a l’assaig de tracció indirecta després
d’immersió, realitzat a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) ha de ser com a mínim:
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%;
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%;
- Per mescles discontínues, 90%;
- Per mescles drenants, 85%.
GRANULAT GROS:

El granulat gros es defineix com la part de l’àrid que queda retingut pel tamís 2 mm (UNE-EN
933-2).
Els àrids seran de procedència natural o artificial.
Cap mida de l’àrid a emprar en capes de trànsit per categories de trànsit pesant T00 i T0 s’
ha de poder fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de canteres
de naturalesa calcària.
En mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, per capes de trànsit de les
categories T1 i T2, i en mescles drenants i discontinues, per categories de trànsit pesant T1
a T31, en el cas que s’empri à rid procedent de la trituració de grava natural, la mida de les
partícules, abans de la seva trituració, ha de ser superior a 6 vegades la mida màxima de
l’àrid final.
El contingut d’impureses (Annex C, UNE 146130) ha de ser inferior al 0,5% en massa.
La proporció de partí cules total i parcialment triturades (UNE-EN 933-5), en % en massa, ha
de ser segons les taules 542.2a i 543.2a de l’apartat 2.2.2.3 dels articles 542 i 543 de la
norma PG3/75 MOD7.
El coeficient ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), ha de complir l es taules 542.4 i 543.4 de
l’apartat 2.2.2.5 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7.
El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8) ha de complir les taules 542.5 i 543.5 de
l’ apartat 2.2.2.6 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7.
GRANULAT FI:
El granulat fi es defineix com la part d’à rid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel
tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2).
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part
de sorrers naturals.
Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la proporció d’àrid fi n o triturat a emprar
ha de complir els valors següents (% en massa del total d’àrids, inclosa la pols mineral):
- T00 a T2: 0
- T3, T4 i vorals: <=10
Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, pot
emprar-se sorra natural, no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha d’assenyalar la proporció mà xima de
sorra natural, no triturada, a emprar a la mescla, la qual no ha de ser superior al 10% de la
massa total de l’à rid combinat i sense que superi el percentatge d’àrid fi triturat emprat en
la mescla.
L’àrid fi ha d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o d’ altres
matèries estranyes.
Els materials que es triturin per obtenir à rid fi han de complir el coeficient de desgast de
Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del granulat gros especificat anteriorment.
Es pot emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial l’
adhesivitat, però en qualsevol cas s’ha de procedir d’àrid gros amb coeficient de Los Angeles
inferior a 25 per capes de trànsit i intermitges i a 30 per capes de base.
POLS MINERAL O FILLER:
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació
en el cas de mescles bituminoses en calent, o per extracció en la central de fabricació en el
cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura; o aportar-se a la mescla per separat.
La proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar en mescles bituminoses en calent (% en
massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels àrids), haurà de complir:
+----------------------------------------------------------+
¦
Tipus
¦
Categoria de trànsit pesat
¦
¦
de
+---------------------------------------------¦
¦
capa
¦ T00 ¦ T0 i T1 ¦ T2 ¦ T3 i vorals ¦ T4 ¦
+------------+------------------------+-------------+------¦
¦ Rodadura ¦
100
¦
>=50
¦ ¦
+------------+--------------------------------------+------¦
¦ Intermitja ¦
100
¦
>=50
¦ ¦
+------------+--------------------------------------+------¦
¦
Base
¦ 100 ¦
>=50
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------+
En el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura, la proporció de pols mineral
d’aportació
a utilitzar (% en massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels
àrids), haurà de complir:
- T00 a T2: 100
- T3, T4 i vorals: >= 50

99

100

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Si la totalitat del pols mineral és d’aportació, el pols mineral adherit als granulats,
després d’haver passat pels ciclons, en cap cas podrà superar el 2% de la massa de la mescla,
ja sigui per a mescles bituminoses en calent com a mescles bituminoses per a capes de
rodadura. Només si s’assegurés que el pols mineral procedent dels àrids compleix les
condicions exigides al d’aportació, el Director d’obres podrà modificar la proporció mínima
d’aquest.
La granulometria del pols mineral, tant per a mescla bituminosa en calent com en mescles
bituminoses per a capes de rodadura, es determinarà segons UNE-EN 933-10. El 100% dels
resultats d’anàlisis granulomètrics han de quedar dins del fus granulomètric general següent:
+--------------------------------------------------------------------+
¦ Obertura ¦ Fus granulomètric general per a ¦ Ample màxim del ¦
¦
del
¦ resultats individuals. Retingut ¦ fus restringit
¦
¦ tamís (mm) ¦
acumulat (% en massa)
¦
(% en massa)
¦
+------------+-----------------------------------+-------------------¦
¦
2
¦
100
¦
¦
+------------+-----------------------------------+-------------------¦
¦
0,125
¦
85 a 100
¦
10
¦
+------------+-----------------------------------+-------------------¦
¦
0,063
¦
70 a 100
¦
10
¦
+--------------------------------------------------------------------+
Addicionalment, el 90% dels resultats d’anàlisis granulomètrics basats en els últims 20 valors
obtinguts, han de quedar inclosos dins d’ un fus granulomètric més estret, amb una amplada
màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el 10%.
Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, annex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3
LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per
destilació, oxigenació o "cracking
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes
temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.
MESCLA BITUMINOSA:
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les
prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.
La càrrega de cadascuna de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà
de forma que el seu
contingut estigui sempre entre el 50 i el 100% de la seva capacitat, sense desbordar. Per
mescles denses i semidenses l’alimentació de l’àrid fi, tot i que aquest sigui d’un únic tipus
i granulometria, s’efectuarà dividint la càrrega entre 2 tremuges.
Si es fessin servir àrids procedents del fressat de mescles bituminoses, en centrals on
l’assecador no sigui a la vegada mesclador, si l’alimentació d’aquest fos discontinua, desprès
d’haver introduït els à rids, es pesaran i introduiran els àrids procedents del fressat de
mescles bituminoses, i desprès d’un temps de disgregació, escalfat i mescla, s’agregarà
el
lligant hidrocarbonat, i al seu cas els additius, per cada pasterada, i es continuarà
l’operació de mescla durant el temps especificat en la fórmula de treball. Si l’alimentació
fos continua, els àrids proceden ts del fressat de mescles bituminoses s’incorporaran a la
resta dels àrids en la zona de pesatge en calent a la sortida de l’assecador.
En centrals de mescla continua amb tambor assecador-mesclador s’aportaran els àrids procedents
del fressat de mescles bituminoses desprès de la flama de forma que no hi hagi risc de
contacte amb ella.
A la descàrrega del mesclador totes les mides de l’àrid hauran d’estar uniformement
distribuïdes en la mescla, i totes les seves partícules total i homogèniament cobertes de
lligant. La temperatura de la mescla al sortir del mesclador no excedirà de la fixada a la
fórmula de treball.
En cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta
dosificació, la distribució homogè nia, i que no perdi les seves característiques inicials
durant tot el procés de fabricació.
La fabricació de la mescla no s’ha de poder iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fó rmula
de treball, que ha d’incloure:
- Identificació i proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació i , en el seu cas, després
de la classificació en calent.
- Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral, per els 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 cada tipus de mescla segons la taula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542
de la norma PG3/75 MOD7, expressada en percentatge de l’à rid total amb una aproximació de
l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb aproximació del 0,1%.
- Dosificació, al seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge de l’à rid
total amb aproximació del 0,1%.
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat.
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la
pols mineral), i la d’additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat.
- Al seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa de
la mescla total.
- Densitat mínima a aconseguir.
- En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu ,
els temps a exigir per la mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant. En cap cas s’ha
d’introduir al mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC.
- La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es fixarà dins del rang corresponent a una
viscositat del betum de 150 a 300 cSt. A més, al cas de betums millorats amb cautxú o de
betums modificats amb polímers, en la temperatura de mesclat es tindrà en compte el rang
recomanat pel fabricant.
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport.
- La temperatura mínima de la mescla al iniciar i acabar la compactació.
- En cas que es facin servir addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la
forma d’ incorporació i temps de mesclat.
La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no ha de ser superior a 190º C,
excepte en centrals amb tambor assecador-mesclador, en les que no ha d’excedir de 175ºC. A
tots els casos, la temperatura mínima de la mescla al sortir del mesclador ha de ser aprovada
pel Director d’ Obra de forma que la temperatura de la mescla en la descàrrega dels camions
sigui superior al mínim fixat.
El control dels materials components s’ha de realitzar segons els criteris dels À mbits de
Control 0511, 0524, 0534 i 1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar.
Toleràncies (mescla fabricada) respecte a l’establert a la fó rmula de treball:
- Granulometria (inclosa la pols mineral):
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4% del pes total dels granulats
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3% del pes total dels granulats
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2% del pes total dels
granulats
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% del pes total dels granulats
- La tolerància admissible respecte de la dotació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de
treball serà de 0,3% en massa del total de mescla bituminosa (inclosa la pols mineral), sense
baixar dels mínims especificats.
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 50
Si no es compleix aquesta condició, el valor del blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà
de ser inferior a 10 i, simultàniament, l’equivalent de sorra superior a 40.
Contingut mínim de lligant (UNE-EN 12697-1) sobre el total de la mescla bituminosa inclosa la
pols mineral:
- Capa de base: 4,75%
- Capa intermitja: 4,50%
En cas de que la densitat dels àrids sigui diferent de 2,65 g/cm3, els continguts mínims de
lligant s’ han de corregir multiplicant pel factor: á = 2,65/ñ; on ñ és la densitat de les
partícules d’àrid.
També s’ha de tenir en compte que la relació
ponderal recomanable entre els continguts de
pols mineral i lligant hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la massa total d’àrid sec,
inclosa la pols mineral), excepte justificació en contrari, ha d’estar compresa entre 1,2 i
1,3.
Contingut de buits (UNE-EN 12697-8) , amb provetes compactades segons la UNE-EN 12697-30,
aplicant 75 cops per cara, si la mida màxima de l’àrid é s inferior o igual a 22 mm, o segons
UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, amb compactació vibratòria durant 120 segons per
cara. Per al contingut de buits s’ ha de seguir la taula 542.13 de l’apartat 5.1.2 de
l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7.
En el disseny de la mescla també es tindrà
en compte la deformació plàstica mesurada amb
l’assaig de pista de laboratori. Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22, emprant el
dispositiu petit, el procediment B en aire, a una temperatura de 60ºC
i amb una durada de
10.000 cicles.
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Per la realització d’aquest assaig, les provetes es prepararan mitjançant compactador de
placa, amb el dispositiu de corró d’acer, segons la UNE-EN 12697-33, amb una densitat tal que:
- En mescles amb mida nominal D = 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes
cilí ndriques preparades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara.
- En mescles amb mida nominal D > 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes
preparades per compactació vibratòria durant un temps de 120 segons, segons la UNE-EN 1269732.
Aquest assaig haurà de complir que el pendent mig de deformació en pista en l’ interval de
5.000 a 10.000 cicles per capa intermitja sigui 0,07 mm per 10^3 cicles de càrrega.
I per capa base (en mm per 10^3 cicles de càrrega), s’ha de seguir la taula 542.14b de
l’apartat 5.1.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7.
La resistència conservada en l’assaig de tracció indirecta despré s d’immersió, realitzat a
15ºC (UNE-EN 12697-12), ha de tenir un valor mínim del 80%. En mescles amb mida màxima de
l’àrid inferior o igual a 22 mm , les provetes es prepararan segons la UNE-EN 12697-30,
aplicant 50 cops per cara. Per mides màximes superiors, les provetes s’han de preparar segons
la UNE-EN 12697-32, amb compactació vibratòria durant 80±5 segons per cara.
El valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) no serà inferior a 11.000 MPa.
Les provetes per a la realització de l’assaig s’han de preparar segons la UNE-EN 12697-30,
aplicant 75 cops per cara.
L’assaig de resistència a la fatiga, realitzat amb una freqüència de 30 Hz i a una temperatura
de 20 ºC, segons l’annex D de la UNE-EN 12697-24, el valor de la deformació per a un milió de
cicles no ha de ser inferior a 100 microdeformacions.
En les instal·lacions de mescla continua s’ha de calibrar dià riament el flux de la cinta
subministradora d’àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una
longitud escollida.
Al menys setmanalment s’ha de verificar l’exactitud de les balances de dosificació, així com
el correcte funcionament dels indicadors de temperatura d’àrids i lligant hidrocarbonat.
Pel què fa a la mescla s’han de rebutjar totes aquelles que
es mostrin segregades,
carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb escuma i aquelles mescles en les que
l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. En centrals on el tambor no
sigui a la vegada mesclador, també les mescles que presentin indicis d’humitat, i en la resta
de centrals, les mescles amb humitat superior a l’1% en massa del total. En aquests casos de
presència d’humitat excessiva, s’hauran de retirar els à rids dels corresponents tancs en
calent.
Els elements de transport han de ser camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta i que
s’ha de tractar , per evitar que la mescla bituminosa s’adhereixi a ella, amb un producte amb
composició i dotació aprovades pel Director d’Obra.
La forma i alçada de la caixa ha de ser tal que, durant l’abocament a l’estenedora, el camió
només toqui a aquesta amb els corrons previstos a tal efecte.
Els camions hauran de tenir sempre una lona o cobertor adequat per protegir la mescla
bituminosa en calent durant el seu transport.
S’ha d’aportar compromí s per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa
mitjançant vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la
mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó
45 minuts de temps de
desplaçament màxim.
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, ha de tenir experiència en aquest tipus
d’unitat, i de forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels
dispositius. Entre d’altres coses, s’ha d’encarregar de comprovar, el nivell dels tancs d’à
rids en fred, el funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió en el cremador,
els nivells dels tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de les seves comportes i el
rebuig, així com l’envolta de l’à rid pel lligant.

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

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.
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 inmediatament.
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
* 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)
MESCLA BITUMINOSA:
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.
LLIGANT HIDROCARBONAT:
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de materials. Assaigs a realitzar a cada partida:
- Pols mineral d’aportació:
- Densitat aparent, sego ns l’annex A de la UNE-EN 1097-3
- Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10
- Pols mineral que no sigui d’aportació:
- 1 cop al dia o quan es canviï de procedè ncia: Densitat aparent (annex A, UNE EN 10973)
- 1 cop a la setmana o quan es canviï de procedència: Anàlisis granulomètric (UNE-EN 93310)
Control de fabricació:
- Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del
valor mig de 4 resultats, s’han de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC
A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són els següents:
- En mescles:
- Assaig de dosificació de lligant (UNE-EN 12697-1)
- Assaig granulomètric dels àrids recuperats (UNE-EN 12697-2)
- En granulats:
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’í ndex de
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9).
OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT:
- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys un cop al mes, o quan es canviï la
procedència:
- Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6)
- Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros
- Coeficient de poliment accelerat per capes de rodadura (UNE-EN 1097-8) , en granulat
gros
- En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o quan es canviï la procedència:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3)
- Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5)
- Proporció d’impureses (annex C UNE 146130)
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES:
- Si la mescla no disposa de marcatge CE, s’hauran de fer un mínim de 2 assaigs diaris:
- Assaig d’anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat (UNE-EN 933-1)
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’índex de blau de
metilè (annex A UNE-EN 933-9), de l’àrid combinat
- Si la mescla no disposa de marcatge CE i per categories de trànsit T00 a T3,1 segons el
nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del valor mig de
4 resultats, s’hauran de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 12000,
NFC B: 6000, NFC C: 3000. Els assaigs a realitzar són els següents:
- Assaig de resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l’ assaig de pista de
laboratori (UNE-EN 12697-22)
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- Determinació del valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26)
- Quan es canviï el subministre o la procedència:
- Assaig de resistència conservada a tracció indirecta desprès d’immersió (UNE-EN 1269712)
- Assaig de resistència a la fatiga (annex D UNE-EN 12697-24)
- Al menys 1 vegada al dia i 1 vegada per lot:
- Assaig de contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i de densitat aparent (UNE-EN 12697-6 i
annex B UNE-EN 13108-20) sobre provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima de
l’àrid é s inferior o igual a 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors,
aplicant 75 cops per cara als dos casos. Per cada lot es determinarà la densitat de referència
per la compactació, definida pel valor mig dels últims 4 valors de densitat aparent obtinguts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Si la pols mineral a utilitzar, disposa de marcatge CE, els criteris descrits a continuació
per a realitzar el control de procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici
del que estableixi el Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars, ni de las facultats que
corresponen al Director de les obres.
En el cas de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada procedè
ncia de pols mineral d’aportació i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran 4
mostres, i amb elles es determinarà la densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE EN 1097-3,
i la granulometria, segons la UNE EN 933-10.
L’assaig d’equivalent de sorra s’ha de realitzar als granulats abans de passar per l’assecador
de la central de fabricació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES:
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred s’han de prendre aleatò riament en la cinta
subministradora i abans d’entrar en l’assecador.
El control de recepció s’ha de realitzar sobre mostres preses aleatòriament en els camions
receptors de la descàrrega de la planta.
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, se n’ha de realitzar un durant el
matí i l’altre a la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran per a la fabricació
de mescles bituminoses el filler o els granulats que
incompleixin alguna de les especificacions indicades.
En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat del
granulat gros i una nova comprovació.
S’han de rebutjar els àrids que presentin reste s de terra vegetal, matèria orgànica, o que
superin la granulometria prevista.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN MESCLES:
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids i de la dotació de lligant,
no han de superar les toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball.
Els resultats dels assaigs d’anàlisi granulomètrica, contingut de buits i densitat aparent ,
equivalent de sorra (o al seu cas, blau de metilè), contingut de betum, resistència conservada
a tracció indirecta després d’immersió, resistència a deformació plàstica, valor del mòdul
dinàmic i resistè ncia a la fatiga, hauran de complir les condicions especificades.
S’ha de rebutjar el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els
marges de temperatura establerts.
Les bà scules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar
correctament. En cas contrari s’ha d’interrompre la fabricació i procedir a la seva reparació
o substitució.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
- Aixeta de funcionament temporitzat
- Mecanismes interiors de l'aixeta
- Entrada d'aigua de la xarxa
- Envoltang o carcassa
- Reixeta de desguàs
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable.
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e
hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en l'aspecte exterior.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.
No s'ha de produïr escames ni despreniments.
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal·lador.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la
font i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc
de treball.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers
relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de
0,8 mm.
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum: <= 7 bar
Cabal mínim d'aigua a 3 bar: 0,2 l/s

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ3 - FONTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels 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
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de
manera indeleble:
- Identificació del constructor (nom o raó social)
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ31UVV1,BQ31UL25,BQ3ZU005,BQ3ZUL25,BQ3Z1300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col·locar amb dau de
formigó.
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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:
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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.

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.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3A7000,BR3P1110,BR3P1210,BR44D22D,BR44F82B,BR4JP631,BR3P2350,BR34J000,BR361100,BR3PAN00,BR4U
1K00,BR3PAM01,BR4U1D05,BRZZU015.

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.

BR4 - ARBRES I PLANTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.
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.

BR44D22D,BR44F82B,BR4JP631,BR4U1K00,BR4U1D05.
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.
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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.
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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.

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

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:
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.

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Qualitat general del material vegetal
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Coníferes i resinoses
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Palmeres
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbusts
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Enfiladisses

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
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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:
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- 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.

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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
certificats de garantia corresponents.

i

acompayades

dels

LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

E225AH70.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció,
per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
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).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
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Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a
condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%

E3 - FONAMENTS
E32 - MURS DE CONTENCIÓ
E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

E32DC126.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

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.

CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
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
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora
de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
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ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la
densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦

¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
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MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
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ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.

- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la
finalitat d’incrementar la resistència del suport a la penetració de l’aigua.
- Recobriment antigraffiti
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb intervals d’assecatge, de les capes necessàries
Recobriment antigraffiti:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació d’una capa de producte decapant
- Neteja amb aigua
- Aplicació d’una capa d’imprimació antigraffiti
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les
definides a la DT o en el seu defecte, les especifcades per la DF.
ANTICARBONATACIÓ:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 95 micres; <= 1,3 mm
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada
ANTIGRAFFITI:
El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de
garantir que el graffiti s’ adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit.

ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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)

E8 - REVESTIMENTS
E8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8B2PIA1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d’un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tractaments següents:
- Recobriment anticarbonatació aplicat sobre superficies de formigó o morter
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50
km/h.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
ANTICARBONATACIÓ:
S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 8ºC
- Humitat relativa de l’aire > 80%
No s’ha d’aplicar sobre superfícies humides.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Quan s’apliqui sobre morters a base de ciment i resines sintè tiques, aquests hauran de tenir
una antiguitat de 5 dies com a mínim.
Quan s’apliqui sobre suports molt absorbents s’ha de diluir la primera capa amb un 5% d’aigua.
Les capes s’han d’aplicar amb els intervals especificats per el fabricant, en funció de la
temperatura ambient.
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:
S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures superiors a 35ºC
- Humitat relativa de l’aire superior a 85%
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada.
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el raspallat.
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Abans de l’aplicació del producte, el suport s’ha de tractar amb una capa d’imprimació
penetrant i segelladora.
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tracta ment a aplicar ha de ser
compatible amb aquell.
Si prè viament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar
quinze dies abans d'aplicar l'hidrofugant.
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de
comprovar que l'hidrofugant escollit té el segü ent comportament:
- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70%
- És compatibles amb el material sobre el que s'aplica
- Reversible
- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari
- No forma barreres de vapor
- És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre
- No altera el color del material sobre el que s'aplica
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.
ANTIGRAFFITI:
S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 10ºC
- Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació
- Humitat relativa de l’aire superior a 80%
El suport ha d’estar suficientment sec i endurit.
S’han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de
garantir l’adherència del vernís.
Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d’eliminar les restes de pintura del suport a
tractar.
Abans de l’aplicació del producte, el suport s’ha de tractar amb una capa d’imprimació
penetrant i segelladora.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluï da, segons les instruccions del fabricant.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN OBRA NOVA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2194XL5,F219FBA0,F2194AU5,F2191305,F219FFC0,F219UX31,F219U03J.

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
- 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

119

120

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

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

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
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.

F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

F21B3001,F21B1VV1.

* 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.

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.
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F21L - DEMOLICIONS DE VORERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21LCI01.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Demolició de voreres amb mitjans mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Demolició de paviments de panot col.locats sobre base de formigó.
- Arrencada de paviments de panot, terratzo o pedra artificial i preparació de la base.
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
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.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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 D.T.
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La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei.
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.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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 D.F.
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.
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.

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.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa,
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 esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de
problema de maniobra de màquines o camions.
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies 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.
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°

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PAVIMENT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones."

F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F22113L2,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 esplanació del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, 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:

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.
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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.

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°

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 començ ar 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 cà rrega, 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.

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2225121,F222U905,F222UR06,F222U3J4,F2226263.

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 mecà nics 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.
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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
- 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
resistè ncia 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.
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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 matè ria 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.

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

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 començ ar 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 cà rrega, 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
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 el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del
capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto
863/1985 de 2 de abril

F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE 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.
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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F226U020,F226120F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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- 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%

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

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).
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.

129

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.
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.
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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.

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.

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.
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.

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227T00F,F227U100.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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

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.

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.F.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la D.F.
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F228580F,F228U010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
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.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
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).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
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.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
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.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
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.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material 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.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

F2R5V04P,F2R45069.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert 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 reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
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.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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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
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
- 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
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit
especificat:
- Formigó CER 170101 (formigó): >= 160 t
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t
- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t
- Fusta CER 170201 (fusta): <= 2 t
- Vidre CER 170202 (vidre): >= 2 t
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t
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:
- Si es fa la separació selectiva en obra:
- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no
contenen substàncies perilloses)
- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
barrejats, que contenen substàncies perilloses)
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, 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.
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.
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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 la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig 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 transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
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.

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.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.

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.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
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 tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora.
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
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F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R5V04P.
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
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.
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.
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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

Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- 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

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

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.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.

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
longitudinals i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil

F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

en

junts

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

F7B451F0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

- Pintat amb emulsió bituminosa de l'extrem de la barra que queda lliure
Formació de junts amb connectors d'acer:
- Replanteig
- Col·locació de les barres en el formigó fresc
CONDICIONS GENERALS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm
- Amplària del junt de dilatació: + 3 mm
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat
superficialment amb el formigó per la cara prevista.
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta,
l'especificada per la DF.
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.
JUNT AMB PERFIL:
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.
JUNT AMB PLACA:
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER:
Les barres d'acer han de ser netes, sense òxid no adherit. No han tenir pintura, greix ni
d'altres substàncies perjudicials.

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.
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.

F7J - JUNTS I SEGELLATS
F7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F7J1B28A,F7J1AAEA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de junt de dilatació o treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"
- Formació de junt de dilatació en peces formigonades "in situ" amb placa de poliestirè
expandit.
- Formació de junt de dilatació en paviments de formigó amb passadors de barres llises d'acer
de 50 cm de llargària i 25 mm de dià metre, pintats amb emulsió bituminosa i col·locats cada
30 cm.
- Formació de junt de treball en paviments de formigó amb connectors de barres corrugades
d'acer de 80 cm de llargària i 12 mm de diàmetre, col·locats cada 100 cm.
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:
- Junts de dilatació intern:
- Perfil elastomèric d'ànima circular
- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega
- Placa de poliestirè expandit
- Junts de dilatació externs:
- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada
- Perfil de PVC amb forma d'U
- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Junt amb perfil:
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar
- Execució de les unions entre perfils
Junt amb placa:
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar
Formació de junts amb passadors d'acer:
- Replanteig
- Col·locació de les barres en el formigó fresc
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JUNT AMB PERFIL:
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de
lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el
formigonament.
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de
l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió.
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que
s'han d'unir.
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport,
no puguin ser fetes a la fàbrica.
El formigonat entre elements compresos entre dos junts d’estanqueïtat es realitzarà d’un sol
cop, sense més junts que els necessaris per construcció.
JUNT AMB PLACA:
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER:
La barra d'acer s'ha d'introduir en la meitat de la seva llargària, dins del formigó fresc de
la llosa. L'altra meitat ha de quedar embeguda en l'altra llosa, en el moment del
formigonament d'aquesta.
Les barres han de mantenir la seva posició durant i deprés del formigonament.
En les barres que fan de passadors, l'extrem de la barra que ha d'anar en la llosa per
formigonar, ha de quedar uniformement recoberta d'emulsió bituminosa per tal de garantir el
moviment de l'acer dins del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D’ACER I JUNT AMB PERFIL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
JUNT AMB PLACA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER:
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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)

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0 , - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:
- Trànsit T00 a T2: ± 15 mm
- La resta: ± 20 mm
- Planor : ± 10 mm/3 m
- En el cas de capes granulars per a l’assentament de canonades:
- Gruix de cada tongada: ± 50 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: ± 15 mm
- En els llits de paviments:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
Les irregularitats que excedeixin aquestes tolerà ncies 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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :
- Inspecció de l’encofrat en la zona on es disposi el junt d’estanqueïtat
- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :
- Verificació de l’estanquitat del junt col·locat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL:
El control està basat en l’experiència del inspector que supervisi el procés .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL:
No s’autoritzarà el formigonat de l’element si la col·locació dels junts no és conforme a les
condicions indicades.

F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F921 - SUBBASES DE TOT-U

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Subbases o bases de tot-u natural o artificial 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,
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
A més, s’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar
entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip
de compactació.
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).
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat
superficial IRI (NLT-330):
Ha de complir amb els valors de la taula
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa

FORMACIÓ DE SUBBASE O BASE GRANULAR AMB TONGADES COMPACTADES
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’ un tram de
prova, per tal de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a
determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La DF decidirà si
es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra.
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.
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.
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar,
si es considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t
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
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
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
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior.
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 medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
En el cas de llit de paviments, 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.
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.
CAPA DE SORRA PER A LLIT DE TERRATZO
La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfí cie 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.
Per a temperatures inferiors a 5°C s’han de suspendre els treballs.
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El gruix final de la capa de sorra, un cop col· locades les peces de terratzo i vibrat el
paviment, haurà de ser de 2 cm.
No hauran d’existir punts baixos que puguin emmagatzemar aigua.
Toleràncies d’execució:
- Planor: ± 4 mm/2 m

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova
per part de la DF.
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha
d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre
un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la
mitjana del conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí
mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a
aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de
regularitat superficial.

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 es creixos 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/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 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

F922 - SUBBASES DE SAULÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera como 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
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució.
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió
carregat sobre ella.
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les
tongades d’execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació de la placa es
determinarà la humitat in-situ.
- Comparació entre la rasant acabada i la establerta en el projecte: comprovació de
l’existència
de ruptura de peralt; comprovació de la amplada de la capa; revisió dels
cantells de perfils transversals.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).
Per a l’assentament de canonades:
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant al que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a d’admissible.
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’
amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
Per a llit de paviments, i sense caràcter limitatiu , els punts de control més destacables són
els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- Aportació de material.
- Estesa, humectació, i compactació de cada tongada (si és el cas).
- Allisada de la superfície de l’ultima tongada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F922101F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.
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:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments.
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).
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
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El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat.
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de
prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a
determinar la humitat de compactació més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si
es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra.
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.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
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 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.
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan
es compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la
franja anterior.
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 medis 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.

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les
tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es
determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

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 escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
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.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels
cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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 s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova
per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha
d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit
establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.
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. Es podran admetre
un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la
mitjana del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí
mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a
aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al 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.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de
l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha
d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió
carregat sobre ella.
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F928 - SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F928101J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase per a paviment, amb tongades compactades de
seleccionat.
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

material

adequat

o
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- Allisada de la superfície de l'última tongada

- Protecció del formigó fresc i curat
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 transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una
fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm.
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 de poliestirè expandit.
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

CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar plana i amb
Ha de tenir els pendents i els nivells
En tota la superfície s'ha d'arribar,
com a percentatge sobre la densitat
103501).
Índex CBR: >= 5
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m

un acabat llis i uniforme.
previstos.
com a mínim, al grau de compactació previst expressat
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan
El suport ha de tenir el grau de
El material s'ha d'estendre per
l'esplanada.
S'ha de comprovar el nivell i el
superior.
L'acabat superficial s'ha de fer
segellar la superfície.

la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents forts.
compactació i les rasants previstos.
capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement paral·leles a

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.
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.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

grau de compactació de la tongada abans d'estendre la tongada
sense vibració per tal de corregir possibles irregularitats i

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

F93 - BASES
F936 - BASES DE FORMIGÓ

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).

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9365G51.

F96 - VORADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
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:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de 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
- Execució de junts de formigonat
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F961V43P,F961V45P,F961V48P.

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 o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
- 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:
Col·locació sobre base de formigó:
- 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
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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- 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.
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'alçaria indicada
a la DT
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.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
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 amidada segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F961V43P,F961V45P,F961V48P.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó.
S'han considerat les formes de col.locació següents:
- Sobre base de formigó
- Sobre esplanada compactada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació sobre base de formigó:
- 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
Col.locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
La vorada col.locada 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.
Pendent transversal >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig
± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell ± 10 mm
- Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
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.
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
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 D.F.
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
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras.
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F961 - VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL
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F99 - ESCOCELLS
F991 - FORMACIÓ D'ESCOCELLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

La part superior de l’escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no
ha de sobresortir.
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge.
La unió de l’escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu
perímetre.

F991UA90.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'escocells per a voreres.
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:
- Peces prefabricades de morter de ciment
- Totxanes o maons foradats
- Xapa d’acer galvanitzat
- Xapa d’acer amb acabat “corten”
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter
- Arrebossat de l'escocell
En el cas d’utilitzar xapa d’acer:
- Replanteig
- Col·locació previa, aplomat i anivellament
- Fixació definitiva i neteja
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes
visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de
quedar visible.
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces h an de
quedar ben travades en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.
Base de formigó: >= 15 x 7 cm
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 15 mm
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
- Nivell: ± 10 mm
- Aplomat: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment: >= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Balcament de l'escocell: ± 3 mm
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm
- Junts: ± 1 mm
ESCOCELL DE XAPA D’ACER:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada
en la DT

153

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
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.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.
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
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9F5VVV1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins.
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 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
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
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- 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, 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.
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
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
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
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
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER:
S'han de respectar els junts propis del suport.

- 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 qu e normalment conformen la unitat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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.
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.
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.
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
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9F5 - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9F5VVV1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviment amb llambordins.
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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 amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- 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
En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de llit de sorra
- Col·locació dels llambordins
- Compactació del paviment de llambordins
- Reblert dels junts amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a
les rasants previstes.
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar
col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T.
Pendent transversal: >= 2%, <= 8%
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
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.
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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.
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.
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.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER:
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que
s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de
l'abocament, segons la temperatura exterior).
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de
l'entrada de pols.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMACIÓ DE JUNT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H1VVV2.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

F9G - FONAMENTS
F9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9GZ2524.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:
- Caixa per a junt de dilatació
- Junt de retracció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de junt amb serra de disc:
- Replanteig del junt
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc
- Neteja del junt
- Eventual protecció del junt executat
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Fondària dels junts de retracció: >= 1/3 del gruix del paviment
Toleràncies d'execució:
- Amplària: ± 10%
- Alçària: ± 10%
- Replanteig: ± 1%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa col·locada i compactada.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la
de l’ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense
segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expres sat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
La capa acabada ha de complir els mateixos valors de l’Í ndex de Regularitat Internacional
(IRI) que els demanats per la superfície existent abans d’estendre la capa, especificats
anteriorment.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus
de la DT
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la
secció -tipus.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la
secció-tipus.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
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- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa
textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

regularitat superficial acceptable i, si s’escau, reparar les zones danyades. Els valors a
complir han de ser els següents:
- Per tot-u artificial:
Segons taula 510.6 de l’apartat 7.4 de l’article 510 de la norma
PG3/75 MOD7
- Per materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment): Segons la taula 513.8 de l’
apartat 7.4 de l’article 513 de la norma PG3/75 MOD7
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms de nova construcció:
Segons la taula 542.15 de l’apartat 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms rehabilitats
estructuralment: Segons la taula 542.16 de l’apartat 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75
Sobre aquesta capa s’ha d’executar un reg d’imprimació o un reg d’adherè ncia segons
correspongui depenent de la seva naturalesa.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d’Obra.
S’ha de comprovar especialment que transcorregut el te rmini de trencament del lligant dels
tractaments aplicats, no queden restes d’aigua a la superfície, i també, si ha transcorregut
molt de temps des de la seva aplicació, s’ha de comprovar que la seva capacitat d’unió amb la
mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial, en cas contrari, el Director d’Obra ha
de poder ordenar l’execució d’un reg d’adherència addicional.
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un espessor tal que, una vegada
compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb
les toleràncies següents:
- Per a capes intermitges, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 10 mm;
- Per a capes de base, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 15 mm.
L’amplada mínima i màxima d’extensió s’ha de definir al Plec de Prescripcions Tè cniques
Particulars o, al seu defecte, pel Director d’Obra. Si a l’estenedora s’acoblessin peces per
augmentar la seva amplada, aquestes hauran de quedar perfectament alineades amb les originals.
L’alimentació de les estenedores s’ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat remanent,
iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de
material.
L’estesa de la mescla no s’ ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb
els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites.
La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d’estesa en funció dels mitjans de compactació
existents.
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s’ han de fer sincronitzant la
velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla.
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 en tot el seu espessor. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg
d’adherència, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar la junta
i estendre la següent franja contra ella.
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 l’espessor de la capa a
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprè s de
gelades o a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits. Tampoc es
permet la posta en obra de MBC. en cas de pluja.
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 següent:
- Per capes d’ espessor igual o superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 98% de la
densitat de referència;
- Per capes d’espessor no superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 97% de la
densitat de referència.
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

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.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir
restes de fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb
superfí cies 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.
Als demés casos, 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 una junta longitudinal.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua
estigui encara calenta , si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona
de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
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.
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 a un mínim de 15 cm un de l'altra.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats
, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de
rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les
possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
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
fó rmula 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 correspondè ncia, 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.
S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’ha
d’estendre la mescla bituminosa en calent. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
en el seu defecte el Director d’Obra, ha d’ indicar les mesures a prendre per restablir una
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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.
Les possibles irregularitats s’han de corregir manualment.
Es poden fer servir compactadores de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants, de pneumàtics o
mixte s. La composició mínima de l’equip ha de ser una compactadora vibratòria de corrons
metàl·lics o mixte, i una compactadora de pneumàtics.
Tots els tipus de compactadores han de ser autopropulsades, tenir inversors de sentit de la
marxa d’acció
suau, i estar dotades de dispositius per la neteja de les seves llantes o
pneumàtics durant la compactació i per mantenir-los humits en cas necessari.
Les compactadores de llantes metàl·liques no han de presentar solcs ni irregularitats en
aquestes. Les
compactadores vibratòries han tenir dispositius automàtics per eliminar la
vibració, a l’invertir el sentit de la marxa. Les de pneumàtics han tenir rodes llises, en
nombre, mida i configuració tals que permetin el solapament de les marques de les davanteres
i les del darrere, i lones protectores contra el refredament dels pneumàtics.
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de compactadores han
de ser aprovades pel Director d’Obra, i seran les necessàries per aconseguir una compacitat
adequada i homogènia de la mescla en tot el seu espessor, sense produir trencaments de l’à
rid, ni enrotllament de la mescla a la temperatura de compactació.
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, es faran servir uns alt res de
mida i disseny adequats per la labor que es pretén realitzar i sempre han d’estar autoritzats
per la DF.
S’ha de comprovar la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, verifican t:
- Que el nombre i tipus de compactadores són els aprovats;
- El funcionament dels dispositius d’humectació, neteja i protecció;
- El llast, pes total i, si s’escau, pressió d’inflat de les compactadores;
- La freqüència i l’amplitud a les compactadores vibratòries;
- El nombre de passades de cada compactadora.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjanç ant fresat
els excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables.
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts
longitudinals.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució
del junt
longitudinal.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la
fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi
sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la
fórmula de treball per a l’inici de la compactació ; en cas contrari s’ha d’executar una junta
transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de mà quines 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 espessor tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies abans descrites.
Les estenedores han de ser autopropulsades i han d’ estar dotades dels dispositius necessaris
per estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i producció desitjades i un mínim
de precompactació, que en el cas de mescla contínua ha de ser fixat pel Plec de Prescripcions
Tè cniques Particulars o, al seu defecte, pel Director de l’Obra i en el cas de mescla
discontínua ha de ser fixat pel Director d’Obra. La capacitat de la tremuja, així com la
potència, han de ser adequades pel tipus de treball a realitzar.
L’estenedora ha d’estar dotada d’un dispositiu automàtic d’anivellació i d’ un element
calefactor per l’execució de la junta longitudinal.
S’ha de comprovar, si s’escau, que els ajusts dels diferents elements de l’estenedora s’
atenen a les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han
estat afectats pel desgast o altres causes.
Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb superfícies a estendre superiors a 70.000
m2, ha de ser
preceptiu disposar, davant de l’estenedora, d’un equip de transferència
autopropulsat
de
tipus
sitja
mòbil,
que
essencialment
garanteixi
l’homogeneització
granulomètrica i a més permeti la uniformitat tè rmica i de les característiques superficials.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima
prescrita a la fò rmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa;
i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la
mescla estigui en condicions de ser compactada.

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa
uniforme i fina de reg d'adherè ncia.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a
la temperatura ambient i amb la densitat adequada.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la mescla quan la
temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens,
després de glaç ades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar
el valor mínim de la temperatura.
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.
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.
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la
sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa
arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la
temperatura ambient, s’han d’evitar les
aturades brusques i els canvis de sentit del transit.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construï da
d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el
que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana
obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la
llargà ria realment executada.
CONDICIONS GENERALS:
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)
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Abans d’iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, s’ha
d’execu tar un tram de prova, per comprovar la fórmula de treball, la forma d’actuació dels
equips d’extensió i compactació i, especialment, el pla de compactació.
- Comprovació de la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’ha
d’estendre la capa d’aglomerat.
- Inspecció permanent dels processos d’estesa i compactació.
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.
- Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procé
s de compactació. Control també de la temperatura ambient abans de començar l’estesa.
- Amb la freqüència que estableixi el Director d’Obra, s’ha de comprovar l’espessor estès,
mitjançant un punxó graduat.
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- Cada 90 t de mescla:
- Gruix i densitat d’una proveta testimoni (UNE-EN 12697-6)
- Cada 40 t de mescla:
- Control de la temperatura de la mescla bituminosa
- A cada hectòmetre del perfil auscultat:
- Regularitat superficial mitjançant la determinació de l’índex de regularitat
internacional (NLT 330)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s’han d’extraure en nú mero no inferior a 5, en
punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament.
La regularitat superficial s’ha de controlar a partir de les 24 hores de la seva execució i
sempre abans de l’estesa de la següent capa.
S’ha de tenir especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3
m en les zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent
transversal inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden zones
amb desguà s insuficient.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN
CALENT:
Només s’ha d’acceptar el tram de prova i per tant, s’ha d’iniciar la producció de la mescla
bituminosa, quan es compleixin les condicions establertes referents a compactació, geometria i
regularitat superficial de la capa acabada. En altre cas, s’ha de procedir a la realització
de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de
treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o j
ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d’acceptació són les següents:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no mé s 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.
- L’espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plà nols del
Projecte, ni diferir del teòric en més de les toleràncies abans especificades; no més de 3
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin del prescrit
en més d’un 10%.Si l’espessor mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat
anteriorment, s’ha de procedir de la següent manera:
- Per capes de base:
- Si l’espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de
l’especificat abans, s’haurà de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà
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 l’espessor mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no
existissin problemes d’entollament, s’haurà de compensar el minvament de la capa amb
l’espessor addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.
- Per capes intermitges:
- Si l’espessor mig obtingut en una capa intermitja fos inferior al 90% de
l’especificat abans, s’haurà de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà
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 l’espessor mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no
existissin problemes d’entollament, s’haurà d’acceptar la capa amb una penalització econòmica
del 10%.
La DF ha de poder acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de
densitats, sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable
amb l’extracció de testimonis.
Les irregularitats superficials que excedeixin les tolerà ncies especificades, i les zones que
retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la
DF.
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F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H1VVV2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense
segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T.
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.
L’amplària extesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la
secció-tipus.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a
la temperatura ambient i amb la densitat adequada.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de
gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja.
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.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat
els excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir
restes de fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament i d’un element
calefactor per a a l’execució del junt longitudinal.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes 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.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada.
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts
longitudinals.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la
fórmula de treball.
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En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi
sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la
fórmula de treball.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima
prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i
s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la
mescla estigui en condicions de ser compactada.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona
de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
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.
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 a un mínim de 15 cm un de l'altra.
Excepte
a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa
uniforme i fina de reg d'adherència.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats
i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les
capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per
al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F.

En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la
unió de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir
l’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets
una vegada aplicat el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar
estovada per un excés d'humitat.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de
producte a la temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un
equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible,
mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no
tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho
considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el
cas de l’estesa d’ un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas,
la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les
capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda
d'acord amb les seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos següents: el
que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana
obtinguda 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
PG 3/75 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 MOD 7 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.
6.1-IC 2003 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.

F9J - REGS SENSE GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J1V015.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó amb
producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim
de 4,76 mm.

F9J1V015.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
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)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
* 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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic.
S'han considerat els següents regs:
- Reg d'imprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
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.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la
unió de dues franges.
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir
l’excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució.
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de
l’efecte de pas de un camió carregat.
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m.
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o
bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del
lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS
HIDROCARBONATS:
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió
i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova.
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades en
el plec.
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de
la prevista en mes d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits
fixats.
L’equip de reg
haurà de ser capaç
de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment.

F9J1 - REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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CONDICIONS GENERALS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar
estovada per un excés d'humitat.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets
una vegada aplicat el reg.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de
producte a la temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la D.F., es pot completar l’aplicació manualment amb
un equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible,
mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no
tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la D.F. ho
considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el
cas de l’estesa d’un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas,
la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
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Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les
capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol

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 la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la 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 la EHE , al 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 la
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 la 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.
Distà ncia 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 pre scripcions de la EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargà ria 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
en la 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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la D.T.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*PG 3/75 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 MOD 7 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.

F9Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9Z4AA15.

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 pels 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
la EHE i la UNE 36831.
Els dià metres, 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.
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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 mà xim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la 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 la EHE.
Llargà ria 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 la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
la EHE)
Llargà ria 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 mecà
niques 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 mí nim 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 la 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 la 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)
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.

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).

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ1 - BANCS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ10U092,FQ10U094,FQ10VV00,FQ10VV01,FQ10U098,FQ10U102.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs col·locats a l’exterior.
S’han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S’han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de
la corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus: 4
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 amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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FQ10 - BANCS

- Fita metàl·lica formada per tub d’acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui
prò pia segons el seu disseny.
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN
aplicats al
centre de gravetat del mateix.
Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta.
L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produï t durant el
procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Alçària: + 2 cm
- Verticalitat: ± 1°

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ10U092,FQ10U094,FQ10VV00,FQ10VV01,FQ10U098,FQ10U102.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Bancs metàl.lics, fusta o pedra col.locats a l’exterior.
S’han considerat els sistemes de col.locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó.
- Collat sobre paviment amb tornilleria.
- Encastat al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl.ics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la
corrosió.
Un cop col.locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària del seient 39 cm
Ancoratge dels suports
>= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient ± 20 mm
- Horitzontalitat
± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Nombre de daus
4
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
La mà quina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a
la base de suport o al paviment.
El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es
puguin haver caigut dintre.
Una vegada col·locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no é s traient-lo i
tornant a repetir el procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició
desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en
obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l’ obra.

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FR - JARDINERIA
FQ4 - PILONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ42VV02.

FR111020,FR3A7020,FR22U010,FR2GVV01,FR3PVV01,FR3P1211,FR632J73,FR44D22D,FR44F82B,FR4JP631,FR3P
2353,FR7212K0,FR6BU025,FR3PUZ00,FR71U020,FRMAUR3J,FRMAUR4J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

ARTICLE ÚNIC

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els següents tipus:

173

174

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

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.

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G21D6PQA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
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:
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.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
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.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
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
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Dimensions

* 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.

G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G222V55P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA
DEFINICIÓ:
Excavació de rases i pous.
S’entendrà per rases aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de
construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal.lacions, etc.
L’excavació del fonament d’obres de fàbrica consisteix en el conjunt d’operacions realitzades
per preparar la superfície de col.locació dels fonaments de les obres de fàbrica.
Aquest plec és vàlid per a les següents unitats d’obra:
- Excavació en terreny no classificat de rases pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses la part proporcional de voladura en roca i el tall previ en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'us del material excavat.
- Excavació manual, ajudada o no per maquinària específica, per a la localització de tot
tipus de serveis
L’excavació de rases, pous i fonaments inclou les operacions següents:
- Perforació del terreny, col.locació d’explosius i voladures en cas que fós necessari
- Excavació i extracció dels materials i neteja del fons de l'excavació
- Repàs de talussos i sòls
- L'estrebada necessària i els materials que la composen
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones d'emprament, d'emmagatzematge provisional o
abocador
- Cànon d’ocupació o d’abocador i condicionament de l’abocador
- Conservació adequada dels materials amb bomba d’extracció, en cas que fos necessari
- Esgotaments i drenatges que siguin necessaris
- Construcció, manteniment i eliminació si cal, de camí d’accés als talls
L’excavació manual per a localitzar serveis inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Excavació manual inclòs demolició de paviment
- Detecció de serveis
- Eventual ajuda de maquinària
- Esgotaments
- Recollida de materials en les immediacions de la rasa
- Tapat de la rasa, i si fos necessari, en les condicions de compactació requerides
- Apuntalaments
CONDICIONS GENERALS:
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.
Toleràncies d'execució per a l’excavació de rases, pous i fonaments:
- Planor ........................................................ ± 40 mm/m
- Replanteig ....................................................... < 0,25%
................................................. ± 100 mm
- Nivells en terrenys diferents de roca ............................ ± 50 mm
- Nivells en roca .................................................... + 0 mm
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.......................................... - 200 mm
....................................................... ± 50 mm

VOLADURES. PRETALL:
El tall previ consisteix en l'execució d'una pantalla de trepans paral.lels coincident amb el
talús projectat.
Els trepans han d'estar suficientment propers entre sí, per que la seva voladura produeixi
una esquerda coincident amb el talús projectat.
La secció excavada del tall previ ha de tenir les alineacions previstes a la D.T. o indicades
per la D.F.
Separació entre els trepans ......................................... <= 50 cm
EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS:
Es considera terreny sense classificar, el que per a la seva excavació cal la utilització de
mitjans mecànics de gran potència, fins i tot, explosius o martell picador o qualsevol
combinació d’aquests sistemes.
La superfície excavada ha de tenir un aspecte uniforme.
El trajecte que s'ha de recórrer en les operacions de transport de terres, ha de complir les
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
Les fondàries i dimensions dels fonaments cal que siguin les indicades als plànols.
El fons de l'excavació ha de quedar pla i anivellat.
En el fons de l'excavació no hi ha d'haver material solt o fluix, ni roques soltes o
desintegrades.
Les esquerdes i les ranures del fons de l'excavació s'ompliran adequadament.
Les crestes i els pics existents en el fons de l'excavació han d'estar regularitzats.
Cal treure els estrats de terreny excessivament prims.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
Un cop la D.F. hagi donat la seva aprovació, el fons de l'excavació dels fonaments per obres
de fàbrica han de quedar protegits, per evitar qualsevol alteració, mitjançant una capa de
formigó de neteja.
EXCAVACIÓ MANUAL PER A LOCALITZAR SERVEIS:
Els forats existents i els que resulten de l'extracció d'arrels o d'altres elements s'han de
reblir amb terres del mateix terreny i s'ha de compactar homogèniament.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Tota excavació ha d’estar portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques
precises.
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.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació de les màquines
d'excavació, o la voladora en el seu cas, pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la D.F.
Qualsevol variació en les condicions del terreny que difereixi sensiblement de les suposades,
s’ha de notificar immediatament a la D.F. per què pugui introduir les mesures correctores que
estimi convenients.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
Cal mantenir al voltant dels pous i rases una zona de terreny lliure d'una amplària mínima d'1
m.
No s'han d'acumular a la vora de les zones de treball, materials, procedents o no de
l'excavació, ni s'ha de situar maquinària que pugui provocar esllavissaments.
Quan es pugui esperar esllavissades o corriments, les excavacions es realitzaran per trams.
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Les excavacions s’estrebaran quan les condicions de seguretat així ho exigeixin. En tot cas,
la D.F. podrà ordenar l’ús de l’estrebada quan ho consideri necessari.
En totes les estrebades, el contractista realitzarà els càlculs necessaris basant-se en les
càrregues màximes que puguin donar-se sota les condicions més desfavorables
L’estrebada s’elevarà, com a mínim, cinc centímetres (5 cm) per sobre de la línia del terreny
o de la franja protectora.
Els dispositius de travament han d'estar col.locats de manera que no es puguin produir
vinclaments. . Les traves de fusta han d'estar aixamfranades en els extrems i cal falcar-les
per evitar qualsevol esmunyiment.
De conformitat amb la D.F. es pot prescindir de l'estrebada a canvi de realitzar els
corresponents talussos, amb els pendents adequats tenint present les característiques del sòl,
filtracions d'aigua, pluja, així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les
proximitats.
Cal preveure els sistemes de drenatge, tant provisionals com definitius, per evitar danys a
les obres executades.
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.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
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 perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri inadequats o que
sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat.
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra
sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de
seguiment medioambiental, en el cas que estigui constituïda.

VOLADURES:
El pretall s'ha de fer abans de realitzar la voladura de la massa a excavar.
S'han de realitzar els estudis i assaigs pertinents per aconseguir una correcta execució del
tall, els quals es donaran a conèixer a la D.F.
No es començaran els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al programa
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.
El programa d'execució de voladures haurà d'especificar com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació.
- Longitud màxima de perforació.
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes.
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de
barrinades.
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.
- Esquema de detonació de les voladures.
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra.
Es justificarà, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i
dels detonadors.

Cal mesurar les constants del terreny per la programació de les càrregues de la voladura, per
no sobrepassar els límits de velocitat (20 mm/s) i acceleració que s'estableixen per les
vibracions en estructures i edificis propers.
Abans d'iniciar les voladures cal tenir tots els permisos adequats i cal adoptar les mesures
de seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. podrà ser reconsiderada si la naturalesa
del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable, essent necessari la presentació
d'un nou programa de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes,
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les
instruccions que figurin en la D.T. o en el seu defecte, fixi la D.F.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb
explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de
les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.
La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera
perillosos.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha
d'utilitzar el microretard per a l'encesa.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva profunditat total. En roca molt
fissurada es pot reduir la càrrega al 55%.
Un cop col.locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió
cap a l'exterior.
Cal prestar especial atenció a les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de
materials.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha
de ser designat especialment per la D.F.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre
les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar
sense prendre precaucions especials aprovades per la D.F.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació
adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui
la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada
teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la D.F.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb,
inclús a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la
detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la
mateixa persona que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar
la flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han
de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les
metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui
degudament senyalitzada.
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EXCAVACIÓ MANUAL PER A LOCALITZAR SERVEIS:
S'ha d'estrebar sempre que consti a la D.T. i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS:
Abans d'iniciar l'excavació de les sabates dels pilars i dels estreps dels viaductes, cal
efectuar un sondeig mecànic a rotació per comprovar que les condicions del terreny són
anàlogues a les del projecte.
Els treballs d'esgotament s'han de poder realitzar sense interrupció.
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície dels fonaments.
Els conductes filtrants i canonades han de discorre pels costats de les superfícies de
fonamentació.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
En cas de trobar nivells aqüífers no previstos, s'han de prendre mesures correctores d'acord
amb la D.F.
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm, no s'ha de fer fins moments abans de
reblir.
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Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal
està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front,
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un
d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els
treballs i avisar a la D.F.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és
amb l'autorització expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha
d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la D.F.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb tormentes properes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl.lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin
ser disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi
per a l'accionament de l'explosor.
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit.
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia
han de ser homologats.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

fonament, és determinada per la superfície de costats paral.lels, a una distància de cinquanta
centímetres (50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual
és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt o cota d'explanació i en el cas
d'obres situades fora del desmunt a realitzar, amb el terreny natural.
En cas de rases lineals per a tubs o canalitzacions, i sempre que el seu abonament no estigui
inclòs dintre d'una altre partida d'obra, el volum resultant serà el comprès entre el fons
teòric de l'excavació, els dos talussos i el terreny superior definits a la D.T.
Els excessos excavats dels talussos i sobreamples, es consideraran inclosos dins de
l’amidament definit als paràgrafs anteriors; i per tant, no seran objecte d’abonament.
Si en obres situades sota d'un terraplè o dins d'ell, la D.F. autoritzés l'excavació després
de realitzar aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament, excepció feta d'aquells
talls per a tubs en els que el sistema constructiu fixat per la D.T. tingui previst el reblert
de formigó contra les parets de la rasa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb
les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M.
del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE
nº 242 del 9.10).
Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
UTILITZACIÓ D’EXPLOSIUS
Reial Decret. 863/1985 “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera”.
Ordres de 20 de març del 1986 (BOE de l’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30
d’abril) ITC MIE SM “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.”
Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) "Reglamento de
explosivos."

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CRITERIS GENERALS:
Aquests criteris inclouen tots els conceptes i operacions inclosos en la definició de la
unitat d’obra.
Queda inclòs dins de la unitat d’obra corresponent la càrrega i el transport dels productes
resultants a l’abocador, lloc d’ús, instal.lacions o aplecs i la correcta conservació
d’aquests dins a la seva reutilització, així com la càrrega i el transport posterior des de
l’aplec al lloc d’ús o abocador.
També s’inclou el pagament dels cànons d’ocupació i abocador, qualsevol altre tipus de
despeses que fossin precises i el condicionament de l’abocador.
També estan inclosos en el preu els pretalls i la formació dels cavallons que poguessin
resultar necessaris, refí de talussos, esgotaments per qualsevol procediment, les estrebades i
quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. Així com la
construcció, manteniment i eliminació, si cal, dels camins de comunicació i accessos
necessaris entre les excavacions i les zones on han d’anar les terres.
El preu és únic sigui quina sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs
la voladura. El preu a aplicar serà ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació
considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura
que aparegui a l’obra.
EXCAVACIÓ MANUAL PER A LOCALITZAR SERVEIS:
m3 d'excavació realment executada.
No queda inclosa la retirada dels serveis.
EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la Documentació Tècnica.
En cas d'excavació de fonaments d’estructures i murs de formigó, el volum resultant ha d'ésser
el del prisma de cares laterals verticals, la base inferior del qual, situada a la cota de
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
K241 - TRANSPORT DE TERRES A OBRA

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K24120D3.
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.
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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.

K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R24200.
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
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)
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- 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.

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.

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.

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

K2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R450DA.

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.
TERRES:
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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%

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.

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.

K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R542AA.
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
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.
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.
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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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

K2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R642AA.

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%.

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

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.

K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2RA8E00,K2RA7LP0,K2RA71H1.
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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.
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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:
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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.

M - PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN
M2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
M21 - DEMOLICIONS
M219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
M219UF42.

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.

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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B - MATERIALS
B0D2 - TAULONS

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0D21030.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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 ¦
¦
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
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701821,D0701641,D0701912,D070A4D1,D0701461.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

D060M0B2,D060Q021.

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.
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).

D07 - MORTERS I PASTES
195

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 la 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.

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2A100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres, conjunts de barres o malles 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, malles 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 mecà niques 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
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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
En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del
nus o punt de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser
>= 20 D.
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

m2 de superfície necessària elaborada 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.

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.
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà
niques 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 necessà ries 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 la EHE-08.
El tallat de barres, malles 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
BARRES CORRUGADES:
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.
MALLA ELECTROSOLDADA:
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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).

D0B2 - ACER EN BARRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2A100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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
El doblegament 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 D.F.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
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C. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE JARDINERIA I REG
1.1.5

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIC-FACULTATIVES D’OBRA NOVA DE
JARDINERIA I REG

Correspon a la Direcció facultativa de l’Obra, la inspecció, assaigs i examen, per a la seva acceptació
o rebuig dels elements simples.
En general, els elements simples hauran de reunir les següents condicions:


1 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES
1.1
1.1.1

PRESCRIPCIONS GENERALS DE JARDINERIA
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS SIMPLES

INSPECCIÓ, ASSAIGS I EXAMEN



Ajustar-se a les especificacions d’aquest plec de condicions en les parts generals i en aquelles que
particularment li siguin afectes.
Ésser examinats per la Direcció Facultativa de l’Obra. Les plantes seran seleccionades
preferentment en el viver d’origen.

Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva, quedant supeditada a l’absència de
defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o a l’existència de defecte o
vicis ocults observats i comprovats amb posterioritat.

S’entenen com a “elements simples” tots aquells materials i elements destinats a la consecució de
l’obra de jardineria objecte del present PCT. Les característiques tècniques generals dels elements
simples són les que venen definides i descrites en els documents del Projecte de Jardineria i en el seu
cas, en el Plec de Condicions Particulars. A judici de la Direcció Facultativa, hauran de ser examinats,
comprovats i acceptats o rebutjats, si no compleixen les condicions exigides.

L’acceptació o rebuig dels elements simples, es competència de la Direcció Facultativa de l’Obra, que
establirà els seus criteris d’acord amb les normes i finalitats del projecte.

En el present capítol, es descriuen les Prescripcions generals que han d’acomplir i trobar-se subjectes,
els elements simples, essent naturalment d’aplicació, totes aquelles prescripcions que s’assenyalin
específicament en els subsegüents apartats del present plec de condicions o en el plec de condicions
particulars de determinada obra que ho requereixi.

Els materials hauran d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a les dimensions i
característiques definides pel Projecte, el Plec de condicions particulars i el Plec de condicions generals.
S’acceptaran les toleràncies de variació recollides en cadascun d’aquests documents afectes als
elements simples.

1.1.2

TRANSPORT

El transport dels elements simples s’haurà de fer de manera adequada a la naturalesa, dimensió i altres
característiques de l’element simple, procurant per la seguretat i integritat de l’element, que no haurà
de patir cap mena de desperfecte o alteració durant aquest procés, prenent-se les mides i accions
adequades per que això sigui així.
El transport haurà de fer-se de la manera més adequada a les necessitats de l’element simple però
també a les necessitats de l’obra, en qualsevol cas amb la promptitud i diligència adequada a aquests
dos factors.
1.1.3

EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I DESCÀRREGA DE L’ELEMENT
SIMPLE

Els elements simples s’hauran de transportar degudament embalats i protegits per que no pateixin cap
alteració, modificació, dany o degradació durant el seu transport i la anterior i ulterior manipulació al
transport, que també haurà de ser l’adequada a la naturalesa de l’element per tal que aquest es
mantingui íntegra en les seves qualitats. Es preferiran, en general, aquells embalatges i proteccions
constituïts amb materials no perjudicials per al medi ambient ni per a la seva fabricació, manipulació i
preferentment reciclables.

Els elements simples rebutjats hauran d’ésser retirats ràpidament de l’obra, tret de l’autorització expressa
de la Direcció Facultativa de l’Obra, qui podrà sotmetre’ls a les proves que jutgi necessàries.

El contractista haurà de permetre a la Direcció Facultativa de l’Obra l’accés als vivers, fàbriques i
instal·lacions a on es trobin els materials, podent efectuar totes les proves que consideri necessàries. El
cost dels viatges d’inspecció dels materials per part de la Direcció Facultativa serà a càrrec del
contractista.
Els assaigs i proves dels elements simples podran ser realitzats per laboratoris especialitzats en la matèria
sempre que sigui necessari i així ho consideri la Direcció Facultativa de l’Obra. En cas de resultat
negatiu, el cost dels assaigs correspondrà al contractista.
Els assaigs, verificacions i comprovacions dels elements simples, només afecten a aquests mateixos
elements, no entenent-se més que com a una recepció parcial o temporal fins que no quedin integrats
en el conjunt de l’obra i sigui efectuada la recepció definitiva de la mateixa.
1.1.6

1.1.7
1.1.4

DOCUMENTACIÓ

Els elements simples hauran de transportar-se i ser recepcionats amb la documentació prescrita o
adequada a cada element. En aquesta documentació hauran de constar les dades identificatives,
descriptives, convenients o les prescriptives si existeixen per cada element simple.

REPOSICIÓ

Els materials que no han estat acceptats per la Direcció Facultativa de l’Obra en el moment de la
recepció o examen o durant el període de garantia, hauran de ser substituïts per altres, a càrrec del
contractista, que si puguin ser acceptats, sotmetent-se al mateix procés de valoracions per part de la
Direcció Facultativa de l’Obra, que l’element simple al que substitueixen.
EMMAGATZEMATGE

Els elements simples s’hauran d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que resti assegurada
la seva idoneïtat per l’ús i sigui necessària una inspecció dels mateixos en qualsevol moment.
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Es tindrà especial cura d’emmagatzemar en un lloc idoni, aquells elements simples que per les seves
característiques precisin atencions especials de conservació o manteniment, especialment pel que fa a
les plantes vives o elements fràgils.

1.2
1.2.1

TERRES PER A JARDINERIA
ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquells materials que sols o barrejats són utilitzats com a medi per a l’ancoratge i desenvolupament del
sistema radical i per al a nutrició mineral de les plantes.
1.2.2

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Material sòlid, natural i de constitució fonamentalment mineral que per les seves característiques
físiques, químiques i biològiques constitueixen un medi adient per a la implantació i desenvolupament
de les plantes.
1.2.2.1

TERRA DE JARDINERIA TIPUS A

Terra que ha estat preparada i esmenada per a la plantació directa dels vegetals del jardí. Ha de
complir les següents característiques:








Textura USDA: franca sorrenca amb els següents límits:
Sorra entre el 50-80% PP 25 a 40% de diàmetre>0.25 mm
Llim < 30% PP
Argila < 20% PP
pH: entre 6,5 i 7,8% (mesurat en aigua 1:2.5)
Conductivitat elèctrica inferior a 0.5 dS/m (prova prèvia de salinitat)
Carbonats càlcic equivalent inferior al 10% per sec
Matèria orgànica oxidable superior al 3% pes sec
Fracció superior a 2 mm inferior del 15% PP i exempt de partícules de diàmetre > 25 mm

Han d’estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que puguin afectar negativament al
desenvolupament de les plantes.
Cal especificar el tipus i nivells d’adob o enriquiment que s’hagi afegit. S’ha d’arribar als nivells de
fertilitat següents:




N total (Kjeldahl) superior o igual a 30 ppm
P (Olsen) superior o igual a 20 ppm
K superior o igual a 300 ppm

1.2.2.2

TERRA APTA PEL CULTIU

Terra extreta d’un terreny com a conseqüència de la realització d’obres d’infrastructura, habitatges o
moviments de terres necessaris i que consta de la part superficial fèrtil i el subsòl o únicament del subsòl
de com a màxim una profunditat d’un metre. En cas d’extraccions d’una profunditat superior caldrà el
vist i plau de la direcció facultativa prèvia inspecció “in situ” o d’una mostra representativa del total
lliurada amb 48 hores d’antelació. No s’admetran terres extretes de zones boscoses o camps de conreu
que no siguin afectades per la necessitat de realitzar-hi obres.
Aquestes terres s’utilitzaran per aconseguir un modelat específic del terreny en la realització del jardí o
convenientment esmenades per plantar-hi sempre que acompleixin les condicions dels apartats
següents:



Textura: sorra superior al 30%; argila < 27%; llim< 50%
Exempta de residus d’obra







Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no superaran el 10% del pes total
pH entre 5,5, i 8,5
Conductivitat elèctrica inferior a 1 dS/m (prova prèvia de salinitat)
Carbonats càlcic equivalent inferior al 35% per sec
Exempta de patògens, contaminats i males herbes que puguin afectar el desenvolupament dels
vegetals
 Matèria orgànica oxidable superior 1,5%
La Direcció d’Obra podrà acceptar materials que incompleixin les condicions establertes en base al
valor ecològic del material edàfic autòcton o bé en funció de les característiques ecofisiològiques
específiques de les espècies vegetals a implantar.
Per tant, es poden admetre en terrenys existents qualitats inferiors, sempre que s’esmenin
convenientment, tinguin prou gruix de terreny explorable per a les arrels i el projecte no impliqui el seu
moviment.
1.2.3

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la direcció
facultativa 48 hores previ a l’inici del subministrament una mostra representativa del material. Els
materials es podran emmagatzemar en l’obra en un termini màxim d’una setmana en un lloc net de
residus d’obra, allunyat de sortides d’aigua.
L’apilament de terres de nova aportació aptes pel cultiu o les extretes en el decapatge superficial del
sòl existent abans de començar les obres es realitzarà en munts d’alçada inferior a 1,5 m.
1.2.4

CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat es realitzarà sobre Unitat d'Obra executada, amb un volum de mostratge definit
pel tamany de mostra definida en el Pla de Control de Qualitat adjunt a projecte. De cada unitat de
mostra s'analitzaran els següents paràmetres:








Textura (USDA)
Matèria orgànica (% MO)
Conductivitat EX 1:5 (dS/m)
pH EX 1:2,5
Nitrogen Kjeldahll (% N)
Fòsfor Olsen (ppm P)
Potassi (ppm K)

Si pH en EX 1:2,5 > 8
 Calcari Actiu
Si el pH en EX 1:2,5 > 8.3
 Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP)
 Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2)
 Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2)
Si la CE 25ºC en EX 1:5 > 0.7 dS/m
 CE EX. P.S. (Pasta Saturada)
 Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP)
 Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2)
 Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2)

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat




1.2.5

UNITATS D’AMIDAMENT

Humitat: < 40 % com a màxim del pes total
S’indicarà la procedència de la matèria orgànica
El 90% del producte passarà pel tamís de 25 mm

1.3.2.2

ENCEBALL

El mesura i abonament del subministrament i estesa de la terra vegetal fertilitzada es realitzarà per
metres cúbics (m3) realment executats mesurats sobre els plànols de perfils transversals. No serà
d'aplicació cap coeficient corrector d'esponjament en el volum de les terres.

Material obtingut per la barreja de sorres o materials sorrencs (70% del total) amb un 30% de matèria
orgànica utilitzat per a la millora de les condicions de la gespa. L’enceball pot estar format únicament
per sorra o material sorrenc.

Les esmenes necessàries per tal de fer arribar la qualitat de les terres aportades a l’especificada en el
present PCT es consideraran incloses en el preu de subministrament de les mateixes.

Característiques:
 Sorra o material sorrenc: el 60-70% de granulometria entre 0,1 i 1 mm. El contingut d’argila i llim no
superarà el 4% del total.
 Ha de ser de sílice amb un màxim d’un 5% de carbonat càlcic.
 Ha d’estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues i malalties.
 La part orgànica pot ser a torba, compost o altres materials orgànics composats i lliures de plagues,
malures, males herbes i òrgans propagadors de males herbes.

El preu d’aquesta unitat inclou el material, el transport al lloc de treball, la càrrega i la descàrrega,
estesa, anivellament, refinat i totes les operacions necessàries per a la correcta execució de la unitat
d’obra.

1.3

SUBSTRATS, ENCOIXINATS I ESMENES

1.3.1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Els substrats són materials sòlids, naturals o artificials de degradació lenta o nul·la que sols o barrejats,
posats dins d’un contenidor o en el sòl permet l’establiment del sistema radical i el suport de les plantes.
Les esmenes són tots aquells productes que per la seva acció en les propietats físiques, químiques o
biològiques milloren les condicions de fertilitat del sòl o les terres.
Els encoixinats són materials que eviten la sortida d’adventícies, permeten la conservació de l’aigua
dels parterres o es barregen amb la terra o els substrats per tal d’esponjar-los. Es poden utilitzar diferents
materials com a encoixinat: escorça de pi, restes d’esporga, terra volcànica, graves, etc.
1.3.2

El substrat torba serà substituït, sempre que sigui possible, per materials similars com compost o fibra de
coco.
COMPOST

Material ric en humus obtingut pel compostatge de restes vegetals de fulles, troncs i altres restes
d’origen vegetal que es pot utilitzar per a la preparació de substrat barrejat amb altres materials.
Característiques:






ALTRES ESMENES ORGÀNIQUES

Per a la incorporació com a esmena d’altres residus orgànics provinents del compostatge
d’escombreries urbanes o altres, a la seva recepció caldrà presentar el dictamen favorable emès per
institucions o empreses acreditades amb aquesta finalitat davant la Junta de Residus.
Característiques:
 Producte garbellat com a mínim inferior a 20 mm
 Matèria Orgànica Total (% sobre matèria seca (s.m.s.)) > 25 %
 Estabilitat de la Matèria Orgànica (% sobre matèria seca (s.m.s)) > 50 %
 CE < 3dS/m
 Humitat: < 40% com a màxim del pes total
 Relació C/N < 25
Metalls Pesats. Valors límits inferiors al referenciat en l'Annex IB del Real Decreto 1310/90 de 29 d'Octubre
de 1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de Depuració.

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Els substrats que es detallen a continuació són els d’ús més corrent. Encara que es detallen les
característiques de diferents materials simples utilitzats sols o barrejats comunment com a substrats,
solament s’acceptarà com a substrat per a les finalitats d’aquest plec de condicions, les formulacions a
base de barreges de diferents materials que garanteixen per les seves característiques, principalment
de retenció i alliberament d’aigua, la vida de plantes en contenidor que no disposen de reg
automatitzat.

1.3.2.1

1.3.2.3

pH: 6,5-7,5
Conductivitat elèctrica: menor de 3 dS/m
N orgànic: 1% o més respecte el seu pes sec
Metalls pesats: contingut regular pel Reial Decret 1310/90
Matèria orgànica: > 25 % del pes total

1.3.3

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Els embalatges, etiquetes o documents que acompanyen als materials subministrats portaran la
següent informació:







Contingut d’humitat %
Pes o volum
Densitat aparent
Granulometria
pH (H20)
Conductivitat

En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la direcció
facultativa 48 hores previ a l’inici del subministrament una mostra representativa del material.
Els materials es podran emmagatzemar en l’obra en un termini màxim d’una setmana en un lloc net de
residus d’obra, allunyat de sortides d’aigua i a l’ombra.
Poden venir envasats en quantitats petites, encara que normalment se serveix a pes. En el cas de
materials d’origen orgànic, és convenient d’emmagatzemar-los en llocs aixoplugats per evitar

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

fermentacions innecessàries. Cal que el producte estigui exempt d’impureses alienes (pedres, troncs,
etc.).
1.3.4

CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat es realitzarà sobre Unitat d'Obra executada, amb un volum de mostratge definit
per tamany de mostra definida en el Pla de Control de Qualitat adjunt a projecte. De cada unitat de
mostra s'analitzaran els següents paràmetres:








Textura (USDA)
Matèria orgànica (% MO)
Conductivitat EX 1:5 (dS/m)
pH EX 1:2,5
Nitrogen Kjeldahll (% N)
Fòsfor Olsen (ppm P)
Potassi (ppm K)

1.4

MATERIAL VEGETAL

1.4.1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria.
1.4.2

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Les plantes ornamentals destinades al subministrament han de complir les condicions de qualitat general i
les condicions particulars segons el tipus de planta a què pertanyi. Les plantes que no compleixin aquestes
condicions no poden ser subministrades.

SI pH EX 1:2,5 > 8
 Calcari Actiu

Les plantes que formen part del projecte es reservaran en els vivers d’origen a partir del moment de
l’adjudicació. El contractista vindrà obligat a comunicar en el termini màxim d’un mes desprès de l’acta
de replanteig els vivers a on s’ha fet la reserva. El subministrament de les plantes es preveurà en funció de
la planificació de l’obra del contractista i per tant en cap cas aquesta reserva implicarà una despesa
addicional per a la propietat. En el moment que es consideri convenient la Propietat marcarà i
seleccionarà totes les plantes destinades a l’obra.

SI pH EX 1:2,5 > 8.3
 Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP)
 Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2)
 Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2)

Els lots han de ser homogenis, de la mateixa espècie - varietat i categoria. Les plantes subministrades han
de ser absolutament autèntiques, és a dir, han de tenir identitat i puresa adequades en relació al gènere o
espècie a què pertanyin i, quan es comercialitzin amb una referència a la cultivar, han de tenir també
identitat i puresa adequada respecte a la cultivar.

SI CE 25ºC EX 1:5 > 0.7 dS/m
 CE EX. P.S. (Pasta Saturada)
 Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP)
 Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2)
 Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2)

Les plantes subministrades s'han de cultivar d'acord amb les necessitats de l'espècie - varietat, edat i
localització. Els criteris de qualitat d’una planta han de fer referència tant al sistema aeri com al sistema
radical.

1.3.5

UNITATS D’AMIDAMENT

La mesura i abonament del subministrament, estesa i barreja de les esmenes necessàries es realitzarà
per metres cúbics (m3) realment executats mesurats sobre les seccions tipus assenyalades en els plànols,
en el cas d’esmenes definides en el projecte. No serà d'aplicació cap coeficient corrector
d'esponjament en el volum de les terres.
Les esmenes necessàries per tal de fer arribar la qualitat de les terres aportades a l’especificada en el
present PCT es consideraran incloses en el preu de subministrament de les mateixes.
El preu d’aquesta unitat inclou el material, el transport al lloc de treball, la càrrega i la descàrrega,
estesa, barreja, anivellament, refinat i totes les operacions necessàries per a la correcta execució de la
unitat d’obra.
1.3.6

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Real Decreto 1310/90 de 29 d'Octubre de 1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de
Depuració. Per a compost BOE nº 147 (20/6/1970) i BOE nº 181 (10/8/1988)

Els marcs de plantació entre plantes han de ser proporcionals a les necessitats dels individus segons
l'espècie i la varietat i segons el sistema de mecanització emprat. En totes les plantes, la relació entre
l’alçària i el diàmetre de la tija o tronc ha de ser proporcional, segons l’espècie o varietat.
L’alçària, l’amplària de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de
correspondre a l’edat de l’individu segons l’espècie o varietat en proporcions ben equilibrades. Si escau,
això ha de ser també aplicat a la proporció entre portaempelt i empelt pel que fa al tronc i la capçada.
Les arrels han d’estar ben desenvolupades i proporcionades d’acord amb l’espècie o varietat, l’edat, les
condicions del sòl i el creixement. La mida del pa de terra ha de ser proporcional a l’espècie o varietat, a
la mida de la planta i a les condicions del sòl.
En les condicions particulars segons el tipus de planta a què pertanyi s’expressen les toleràncies admeses
en cada cas per les dimensions.
Les plantes subministrades amb arrel nua han de presentar un sistema radical ben ramificat, no
excessivament podat, sense símptomes de deshidratació i la capçada aclarida, tot mantenint l’equilibri
entre la part aèria i la part subterrània. No és recomanable el subministrament de plantes amb arrel nua
que provinguin de zones de clima més fred o més càlid al del lloc de plantació.
Els pans de terra han d’anar lligats amb ràfia o similar o bé amb xarpellera de material degradable.
Addicionalment han d’anar protegits amb malla metàl·lica no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no
galvanitzada o amb tela plàstica degradable.
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Com a materials de protecció o de lligam del pa de terra només es permeten materials que es
descomponguin abans d’un any i mig després de la plantació i que no afectin el creixement posterior de
la planta i del seu sistema radical.
Una planta cultivada en contenidor ha d’haver estat trasplantada a un contenidor i conreada en aquest
el temps suficient perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d'arrels en mantingui
la forma i s'aguanti de manera compacta quan en sigui treta.
La grandària del contenidor ha de ser raonablement proporcional a la mida de la planta. S’ha de canviar
a un contenidor més gran abans que es produeixi espiralització de les arrels. El contenidor ha de ser
suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra, tot protegint la massa d'arrels durant el transport.
Els empelts han d’estar satisfactòriament units als portaempelts. Els empelts de capçada, a més, han de
donar naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben desenvolupada i que presenti les
característiques pròpies de la cultivar.
Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per tal que no en perillin la represa i el
desenvolupament futur.
No poden mostrar defectes causats per malalties, plagues o fisiopaties que redueixin el valor o la
qualificació per al seu ús. Han d’estar substancialment lliures, almenys per observació visual, d’organismes
nocius i malalties, o de signes o símptomes d’aquests, que afectin la qualitat de manera significativa i que
redueixin el valor de la seva utilització com a plantes ornamentals.
No han de tenir ferides a l’escorça, fora de les normals produïdes durant l'esporga. No es poden admetre
en cap cas plantes amb uns talls visibles de les arrels de diàmetre superiors a 1/8 del perímetre del tronc, ni
superiors a 3 cm.
Els substrats de les plantes, tant les subministrades en contenidor com en pa de terra, han d'estar lliures de
males herbes, especialment de plantes vivaces.
Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment referent
als organismes nocius i malalties que afectin la qualitat de manera significativa; als organismes nocius de
quarantena que no poden estar presents en cap viver; i a les plantes ornamentals que necessiten
passaport fitosanitari i/o etiqueta comercial.
1.4.2.1

ARBRES

Els arbres es classifiquen en:
I. Arbres ramificats des de sota
II. Arbres estàndard o de capçada
II A. Amb capçada a partir de l’enforcadura o creu
II B. Amb guia central (arbres de capçada fletxats)
III. Arbres de port arbustiu
III A. De troncs múltiples
III B. D’un sol tronc
IV. Grups d’arbres
Els arbres de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor.
Els arbres de fulla persistent poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor.
Els arbres s'han de mesurar segons el perímetre del tronc, a 1 metre sobre el nivell del sòl o del coll de
l’arrel. Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals.

Els arbres de capçada de creu han de tenir una capçada proporcionada al gruix del tronc i presentar
un mínim de tres besses equilibrades entre elles. Cada arbre ha d’anar marcat mitjançant una cinta de
color segons el quadre següent:
Una classificació es correcta si tots els arbres d’una mida tenen una grandària igual o superior a la mínima
de la classe permetran considerada.
Per un altre cantó, els arbres de capçada es poden classificar, segons la seva alçària de capçada, en:
arbres de capçada alta, de capçada mitjana i de capçada baixa. Els de capçada alta han de tenir
una alçària de tronc lliure de branques laterals major de 250 cm, els de capçada mitjana, de 225-250
cm i els de capçada baixa, menor a 225 cm.
Els arbres de capçada per a plantacions de vials requereixen una certa alçària de capçada. S’ha de
tenir cura que les branques principals no tinguin excessives ramificacions. Les especificacions per a
arbres de carrer han d’assenyalar l’alçària de capçada (normalment capçada alta o mitjana), que ha
de tenir relació amb la mida i amb l’espècie o varietat de l’arbre, de manera que la capçada de
l’arbre estigui ben equilibrada amb el tronc. Cada lot subministrat ha de tenir homogeneïtat en el
diàmetre del tronc, en l’alçària total, en l’alçària de capçada i en el volum i conformació d’aquesta.
Els arbres de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d’una cabellera de diàmetre
mínim segons la fórmula següent:
Diàmetre de la cabellera = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3
Els arbres de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de
pa de terra a partir de les fórmules següents:
Diàmetre del pa de terra = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3
Profunditat del pa de terra = Diàmetre del pa de terra x 0,7
En el cas d’arbres de fulla perenne les fórmules són les següents:
Diàmetre del pa de terra (en cm) = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2
Profunditat del pa de terra (en cm) = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2
Els arbres de fulla caduca subministrats en contenidor han de disposar d’un volum del contenidor
proporcional a la mida de la planta.
Els arbres ramificats o de capçada exemplars han d’haver estat repicats com a mínim dues vegades i,
per a perímetres superiors a 30 cm, tres vegades.
Els arbres ramificats exemplars amb diversos troncs han d’haver estat repicats com a mínim dues
vegades. Per a perímetres superiors a 40 cm, han d’haver estat repicats com a mínim tres vegades. En
tots els casos han de lliurar-se en pa de terra amb malla metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica
degradable.
Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de ser canviats a un contenidor
més gran amb una freqüència de dos anys, com a mínim.
Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants (branques amb
forquetes) en el seu eix principal, ni ramificacions anòmales. En la poda de formació s’ha de respectar
sempre els gradients de ramificació.
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Els arbres ramificats des de sota i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment vestits de dalt a
baix i han de tenir les branques laterals ben repartides regularment al llarg del tronc. Les cultivars
fastigiades han de tenir un tronc únic recte.
















Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o varietat. La
capçada de l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perímetre del tronc.
Una poda addicional de branques ha de ser conforme amb el tipus de l’espècie o varietat, excepte
per als empelts a dalt de formes globoses o pèndules.
Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta.
En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser desitjables formes
especials amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests casos, els lots no tenen perquè ser
homogenis.

1.4.3

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Les plantes ornamentals només podran ser subministrades per proveïdors autoritzats i sempre que
compleixin les altres condicions.
El viverista ha de carregar el material vegetal d’acord amb la presentació que s’hagi previst. El transport
s’ha de realitzar de comú acord entre el comprador i el venedor, i en tots els casos s’han de determinar:
 les característiques del vehicle
 el tipus de subministrament
 el tipus d’embalatge, proteccions, fixacions i material emprat,
 sistema de càrrega i descàrrega.
Durant el maneig, des de l’arrencada fins a la plantació, les plantes s’han de protegir de possibles danys i
de l’exposició al desecament o a temperatures extremes. Les arrels s’han de mantenir humides i fresques,
especialment si les plantes van amb l’arrel nua. El temps transcorregut entre el del seu arrabassament i el
subministrament en obra no ha d’excedir les 48 h
Època de subministrament
FACTORS QUE CAL CONSIDERAR
Origen climàtic de
la planta
zona temperada o
freda

Tipus de
fullatge
caduc

persistent
zona càlida

caduc o
persistent

Tipus de
presentació
arrel nua
pa de terra
contenidor
pa de terra
contenidor
pa de terra
contenidor

ÈPOCA DE SUBMINISTRAMENT
(mesos)
G F M A M J J A S O N D
ü ü ü
ü ü ü ü
ü ü ü ü
ü ü
ü ü ü ü
ü ü
ü ü

ü ü
ü
ü ü ü ü
ü ü ü ü ü ü ü ü
ü ü
ü ü ü ü ü ü ü ü
ü
ü

Cada lot, o cada unitat d’una varietat o espècie de planta, destinat a la comercialització s’ha
d'acompanyar d'un document expedit pel proveïdor en el qual s'indicarà la informació següent:
Indicació: "Qualitat CEE", quan es tracti d’espècies o varietats regulades específicament, les quals han de
complir la normativa legal vigent.

Número de registre del viver.

Nom del proveïdor.
Número individual de sèrie o de lot.
Data d'expedició del document.
Nom botànic .
Denominació de la cultivar, si escau.
Denominació del patró, si escau.
Quantitat.
Presentació del sistema radical.
Mesura de la planta.
Volum del contenidor, si escau.
Nombre de repicaments.
Número de Passaport Fitosanitari, si escau.
Referència a les Normes Tecnològiques, és a dir: NTJ 07: Subministrament del material vegetal.
Quan es tracti d'importacions que provenen de països tercers, el nom del país de producció.
En el seu cas, Etiqueta Ornamental.

És recomanable ressenyar l'últim tractament fitosanitari (matèria activa i data).
Quan surt del viver, cada lot de cada varietat o espècie s'ha de subministrar amb una etiqueta duradora,
amb els caràcters ben visibles i clars, indelebles i en la qual s'especifiqui com a mínim:

Nom botànic. Denominació de la cultivar, si escau. Denominació del patró, si escau.

Quantitat.

Perímetre del tronc.

Volum del contenidor, si escau.

Nombre de repicaments.
Almenys un 10% de les plantes de cada lot ha d’estar degudament etiquetat. L'aplicació de les condicions
de qualitat de les plantes subministrades es comprova de forma visual segons la seva concordança amb
les característiques definides. És possible exigir la inspecció i el testatge d’un 2% de les plantes dels diferents
lots. S’entén la inspecció i el testatge tant de la part aèria com del sistema radical netejat, sense terra.
Un lot acceptable ha d’estar constituït almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i comercial,
segons està expressat en els apartats anteriors .Totes les plantes d’un lot acceptable han de ser sanes, i han
de ser autèntiques. S’han de complir les condicions de subministrament especificades, les èpoques de
subministrament i la documentació i l’etiquetatge referits corresponent.
1.4.3.1

ARBRES

Els arbres de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor.
Els arbres de fulla persistent poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor.
Els arbres s'han de mesurar segons el perímetre del tronc, a 1 metre sobre el nivell del sòl o del coll de
l’arrel. Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals.
No és recomanable el subministrament d’arbres de fulla caduca amb arrel nua de classes perimetrals
grans, ni els de represa delicada. No és recomanable el subministrament amb arrel nua d’arbusts de fulla
caduca de represa delicada.
1.4.4

UNITATS D’AMIDAMENT

En general es certificarà per unitats de plantes realment plantades. En plantacions d’alta densitat es
pot certificar per m2.
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La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, estant
obligat el Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques.
El pans de terra es mesuren per m2 realment col·locats. Les llavors en general es certificaran m2 de
superfície sembrada
1.4.5

CONTROL DE QUALITAT

1.4.5.1

CONTROL A LA RECEPCIÓ DELS MATERIALS

L'aplicació de les condicions de qualitat de les plantes subministrades es comprova de forma visual segons
la seva concordança amb les característiques definides. És possible exigir la inspecció i el testatge d’un 2%
de les plantes dels diferents lots. S’entén la inspecció i el testatge tant de la part aèria com del sistema
radical netejat, sense terra.
Un lot acceptable ha d’estar constituït almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i comercial,
segons està expressat en els apartats anteriors .Totes les plantes d’un lot acceptable han de ser sanes, i han
de ser autèntiques. S’han de complir les condicions de subministrament especificades, les èpoques de
subministrament i la documentació i l’etiquetatge referits corresponent.
A la recepció dels exemplars es comprovarà que aquests pertanyin a les espècies, formes o varietats
sol·licitades i que s'ajustin, dins dels marges acceptats, a les mides establertes en la comanda. Es
verificarà igualment que el sistema emprat d'embalatge i conservació de les arrels és l'adient a les
característiques de cada exemplar, i que aquests no hagin rebut danys sensibles, en la seva extracció o
posterior manipulació, que poguessin afectar al seu posterior desenvolupament. Es comprovarà,
també, el normal port i desenvolupament d'aquests exemplars.
En cas de dubte sobre l’autenticitat varietal, es procedirà al mostratge i la seva remissió a un Centre
Reconegut per la identificació d'espècies i varietats.
De l'examen de l'aparell radicular, de l'escorça del tronc i branques, dels cors i, en el seu cas de les
fulles, no hi haurà d'haver indicis de malalties o infeccions, picadures d'insectes, dipòsit d'ous o larves ni
atacs de fongs que poguessin comprometre l'exemplar o a la plantació. És comprovarà també la falta
dels símptomes externs característics de les malalties pròpies de cada espècie. La recepció de la
comanda es farà sempre dins dels períodes agrícoles de plantació i trasplantació.
El Director podrà rebutjar qualsevol planta o conjunt d'elles que, en el seu entendre, no compleixin
alguna condició especificada anteriorment o que portés alguna tara o defecte de malformació.
En el cas de no acceptació el Contractista estarà obligat a reposar les plantes rebutjades, al seu
càrrec.
1.4.5.2

CONTROL FITOSANITARI

vegetals i productes potencialment portadors de paràsits perillosos, els quals han d’anar acompanyats
d’un Passaport Fitosanitari CEE i, per l'altra, l’obligació d’inscripció en un registre de tots els productors,
comerciants i importadors de material vegetal previstos en la normativa comunitària. Al mateix temps
es van harmonitzar les mesures fitosanitàries per evitar la introducció de paràsits procedents de països
no comunitaris.
Per complir la normativa comunitària es va regular a nivell estatal, mitjançant l’Ordre del MAPA de 17-593 el Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal, que unifica en un sol registre tots els registres de
productors de material vegetal vigents fins al moment al DARP i en el qual han d’estar registrats tots els
productors de material vegetal destinats a l’obra.
El Passaport Fitosanitari és un document que garanteix el compliment dels requisits fitosanitaris sobre
plagues i malalties perilloses de la UE, la qual cosa significa que els vegetals als quals acompanya han
estat cultivats o manipulats per una empresa registrada, sotmesa a un control fitosanitari oficial i, com a
conseqüència, es troben lliures d’organismes nocius de quarantena.
En aquest document han de figurar obligatòriament les següents dades:
1. Indicació: «Passaport Fitosanitari CEE».
2. Nom o codi de l'estat membre de la Comunitat Europea.
3. Nom o codi de l'organisme oficial responsable.
4. Número de registre del productor o comerciant.
5. Número individual de sèrie, lot o partida.
6. Nom botànic.
7. Quantitat.
Si escau, també cal que hi figuri:
8. Distintiu «ZP» si el producte va destinat a una zona protegida, fent-ne constar el nom o codi.
9. Distintiu «RP» en el cas que el passaport substitueix un altre, i fent-hi constar el codi del productor o
impor-tador registrat en primer lloc.
10. El nom del país d’origen o de procedència quant no sigui membre de la CEE.
Aquestes informacions han de figurar preferentment de forma impresa i amb tinta indeleble i, almenys,
en l’idioma oficial del país d’emissió del passaport.
Normalment, aquesta informació s’estructura en una etiqueta que no sigui reutilitzable i un document
d’acompanyament amb models prèviament acceptats per les Seccions Territorials de Protecció dels
Vegetals.
A l’etiqueta, que serà de material adient i suficientment resistent de l’efecte de la humitat i altres agents
que puguin deteriorar-lo, es farà constar necessàriament la informació que s’indica en el model adjunt.
En els casos de planters i llavors oficialment certificats, les dades de l’etiqueta del Passaport Fitosanitari
CEE poden figurar a l’etiqueta de certificació si així s'autoritza.
En el document d’acompanyament, a més de les dades de l’etiqueta, caldrà indicar el nom botànic i
la quantitat, i si escau el distintiu ZP, RP o país d’origen.

Té per objecte assegurar la prosperitat dels vegetals adquirits, i a la vegada impedir la proliferació de
plagues o malalties en les plantacions o cultius.

En aquells casos en què la normativa obligui o aconselli l’etiquetatge individual del material vegetal, es
podran incloure a les etiquetes dades relatives al Passaport Fitosanitari si així ho autoritzen les seccions
territorials de Protecció dels Vegetals.

1.4.5.2.1

Una zona protegida és un espai de la Comunitat Europea reconegut oficialment, on no són endèmics ni
es troben establerts determinats organismes nocius dels vegetals. Les espècies vegetals associades a
aquests organismes nocius no podran ser introduïdes ni circular per les zones protegides, llevat dels
casos que sigui especialment autoritzades i acompanyades del preceptiu Passaport Fitosanitari amb el
distintiu ZP, junt amb el codi de la zona de destinació.

Passaport fitosanitari

El juny de 1993 es va crear en l’àmbit de la CEE un nou sistema per evitar la introducció i la difusió de
paràsits perillosos als vegetals. Aquest nou sistema està bàsicament regulat a la legislació espanyola
mitjançant el Reial Decret 2071/93 i les seves posteriors modificacions, que recull el que disposen les
directrius CEE sobre això. Aquesta legislació estableix, per una banda, uns controls en origen dels

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

El Passaport Fitosanitari CEE no preveu que el material ha d’estar exempt de totes les plagues i malalties
que poden afectar els vegetals, sinó tan sols d’aquelles que, tot i estar presents, en la comunitat es
consideren perilloses, aquesta llista està en contínua actualització. A més d’aquestes plagues i
malalties, la legislació europea preveu altres agents nocius perillosos per a algunes zones protegides (els
que afecten la totalitat o algunes zones del territori espanyol ja han estat indicats) i també es
relacionen en les disposicions comunitàries les llistes dels paràsits no presents a la UE que representen un
perill. Aquests darrers són objecte de vigilància en els punts d’entrada a la Comunitat.
També hem d'indicar que la normativa de certificació vegetal garanteix, a part de la seva identitat
varietal, que el material està lliure de determinades plagues i malalties, moltes d’elles no previstes en la
normativa del Passaport

MAPA Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres. BOE nº. 168, 15 de juliol
1986.
Reial Decret 2071/93 i les seves posteriors modificacions
Per les espècies referenciades en l'Ordre de 21 de gener de 1986 per la que es regula la
comercialització dels materials forestals de reproducció, haurà d'acompanyar-se document que
acrediti la procedència del seu material de reproducció fent referència explícita als números de lot i
etiquetes oficials.

1.5

MATERIAL PER A INSTAL·LACIONS DE REG

1.4.5.2.2

1.5.1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Control fitosanitari a la recepció

En les plantes no s'observaran, en les diferents parts de la mateixa els següents símptomes:
Arrels: nòduls, tumors, podriments, necrosis, esclerosis.
Tiges: xancres, podriments, malformacions, tumors, necrosis, galeries, forats
Alteracions de pigmentació.
Fulles: taques, decoloracions, malformacions, agalles, Marciment, galeries,
Picadures d'insectes.
Davant qualsevol símptoma que faci sospitar l'existència de patologia o presència d'organismes nocius,
el Director d’Obra adoptarà les mesures oportunes per la seva diagnòsis.
Malgrat l’aspecte saludable, a causa de la possibilitat que siguin portadores de malalties no
apreciables a primer cop d'ull, o en el cas que els símptomes apreciats no fossin definitoris, es podran
efectuar les proves de laboratori que a continuació es detallen:
L'anàlisi consistirà en l'observació microscòpica de mostres de teixits dels òrgans més sensibles a les
malalties pròpies de cada espècie. Es realitzarà també la incubació de les mostres, en les condicions de
temperatura i humitat òptimes per al desenvolupament dels agents causants. Les proves a efectuar són
les següents:



1.4.6

Rentat i incubació, en cambra humida, de mostres d'arrels, observació i determinació dels
possibles micelis o òrgans de diseminació apareguts, diagnòstic de la patogeneïcitat.
Observació microscòpica tisulars obtingudes de la zona subcortical a nivell del coll radical;
reconeixement de micelis, incubació, identificació i diagnòstic.
Observació, amb ajut de lupa binocular, de mostres d'escorça de tronc i branques.

Conjunt de materials que formen part d’una instal·lació de reg
1.5.2
1.5.2.1

ASPERSOR

Emissor d’aigua rotatiu, de plàstic d’alta resistència i no corrosible o bé de metall per tal d’assegurar-ne
el funcionament correcte en un període de temps suficient. Segons les indicacions del fabricant, ha de
tenir un rendiment superior al 75%. El moviment pot ser per transmissió mecànica, turbina hidràulica, fre
hidràulic, etc. Pot ser de gir total (360º) o bé sectorial (gir limitat de 15º a 345º), de velocitat fixa o
regulable i d’una velocitat o més.
En el present projecte s'utilitzaran els aspersors emergents de turbina. Les condicions específiques
exigibles dels quals són:


Hauran de ser construïts amb materials suficientment resistents a les condicions de treball i
inalterables a la humitat i als atacs químics provinents del fertilitzat de les terres. Les seves condicions
físiques seran inalterables al llarg del temps.



Llurs mecanismes hauran de ser simples de manera que la seva reparació resulti també senzilla i de
baix cost.



El mecanisme de retracció i emergència tindrà el suficient poder i fiabilitat per evitar que la part
que ha de ser aèria, en el moment del reg, emergeixi fins la seva alçada màxima sense que es
produeixin aturades en el seu recorregut. Quan l'element aeri recuperi la posició inicial d'ocultació
ho farà de la mateixa manera. Per la qual cosa és important que disposin d'un mecanisme de
neteja de la superfície del piu de manera que impedeixi que s'introdueixin partícules de sòl, sorra o
altres elements entre la junta del cos de l'aspersor i el piu, les quals no li permetrien un lliscament
lliure i suau.



L'aspersor portarà una vàlvula antidrenatge, a l'objecte d'evitar l'embassament de les zones baixes
que s'han de regar, o bé que es perdi tota l'aigua del sector de reg una vegada finalitzat el període
de reg.



Haurà de gaudir d'una amplia gamma de toberes amb sengles cabals i pluviometries. Mitjançant
tota aquesta gamma de toberes pot aconseguir-se la pluviometria desitjada en quasi totes les
situacions previsibles. Aquestes hauran de ser fàcilment intercanviables sense que faci falta la
intervenció de personal molt especialitzat.



Hauran de poder treballar amb un ampli ventall de pressions d'entre 2 i 5 Kg/cm2.i les pluviometries
per a totes les pressions hauran de ser uniformes, homogènies i certificades pel fabricant.

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

NTJ 07A:1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general.
NTJ 07D: 1996 Arbres de fulla caduca.
NTJ 07E: 1997 Arbres de fulla persistent.
NTJ 07P: 1997 Palmeres.
NTJ 07C: 1995 Coníferes.
NTJ 07F: Arbusts
NTJ 07I: 1995 Enfiladisses.
NTJ 07J: Plantes entapissants.
NTJ 07V: Plantes autòctones per a revegetació
NTJ 07Z: Transport, recepció i aplegada en viver d’obra
NTJ 08S: 1993 Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
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Hauran de posseir filtre a l'entrada de l'aigua dins dels mecanismes, de manera que les possibles
partícules que porta l'aigua de reg no puguin obstruir-lo. Haurà de ser de fàcil extracció i neteja.



Hauran de posseir filtre a l'entrada de l'aigua dins dels mecanismes, de manera que les possibles
partícules que porta l'aigua de reg no puguin obstruir-lo. Haurà de ser de fàcil extracció i neteja.



Contindrà dispositiu per a la reducció del radi d'abast del 25%



Contindrà dispositiu per la reducció del radi d'abast.

A banda de totes aquestes característiques esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol altra
característica que es consideri necessària o interessant.
A efectes de protegir l'aspersor contra accions de vandalisme, a l'hora de la seva instal·lació se'l
protegirà envoltant-lo amb una camisa feta amb un tros de tub de PVC de diàmetre 120 % del
diàmetre màxim del cos de l'aspersor. Aquesta camisa anirà anivellada amb la superfície de l'aspersor
en la seva posició oculta, i s'aprofundirà en el terreny fins a quaranta centímetres (40 cm). A l'extrem del
tub clavat en la terra se li obrirà el PVC de manera que s'obtingui un bon ancoratge. La camisa se
l'envoltarà de formigó a fi de dotar-la del suficient pes que dificulti l'arrancament. Es deixaran de posar
els últims 10 centímetres de formigó propers a la gespa ja que dificulten el seu reg.
1.5.2.2

DIFUSOR

A banda de totes aquestes característiques esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol altre
característica que es consideri necessària o interessant.
1.5.2.3

DEGOTADOR

Emissor d’aigua de baix cabal, fabricat amb plàstics o materials flexibles no degradables a llarg termini.
Seguint les especificacions del producte, es pot instal·lar a la superfície o enterrat
Segons la corba de distribució d’aigua, es classifica en:
 Regular: El cabal emès s’incrementa en augmentar la pressió de l’aigua. És admissible una
variació de cabal de ± 2,5%.
 Autoregulat o autocompensat: El cabal és constant, independentment de la pressió(dins d’un
interval ampli determinat). És admissible una variació de ± 5%.

Dispositiu que produeix un alentiment sobtat de l’aigua per obtenir un augment brusc de la pressió. Pot
ser fabricat amb plàstic d’alta resistència i no corrosible o bé de metall per garantir-ne un funcionament
correcte durant un període de temps suficient. Segons les indicacions del fabricant, sempre ha de tenir
un rendiment superior al 75%. La dispersió de l’aigua es produeix formant un arc fix o variable. Hi ha
models aeris i altres d’emergents.

Segons la seva col·locació en la canonada pot ser:
 Tubs integrals: L’emissor es troba a l’interior del tub.
 Inserit: L’emissor està connectat al tub.

En el present projecte s'utilitzaran els difusors emergents. Les condicions específiques exigibles dels quals
són:

1.5.2.4



Hauran d'estar construïts amb materials suficientment resistents a les condicions de treball i
inalterables a la humitat i als atacs químics provinents del fertilitzat de les terres. Les seves condicions
físiques seran inalterables al llarg del temps.

Element de reg, d’acer, ferro o bronze, connectat a la xarxa de distribució d’aigua que permet
l’acoblament d’una mànega i que porta incorporada una clau de pas. Pot estar normalitzat pel
municipi o l’entitat contractant. La boca de reg es composa de la vàlvula i el trapillò.



Llurs mecanismes hauran de ser simples de manera que la seva reparació resulti també senzilla i de
baix cost.



En el cas que el difusor sigui emergent, el mecanisme de retracció i emergència tindrà el suficient
poder i fiabilitat per evitar que la part que ha de ser aèria, en el moment del regatge, emergeixi fins
la seva alçada màxima sense que es produeixin aturades en el seu recorregut. Quan l'element aeri
recuperi la posició inicial d'ocultació ho farà sens que no es produeixin aturades en el seu
recorregut. Per la qual cosa és important que disposin d'un mecanisme de neteja de la superfície
del piu de manera que impedeixi que s'introdueixin partícules de sòl, sorra o altres elements entre la
junta del cos de l'aspersor i el piu les quals no li permetrien un lliscament lliure i suau.



El difusor haurà de tenir la possibilitat d'incorporar-li una vàlvula antidrenatge, a l'objecte d'evitar
l'embassament de les zones baixes que s'han de regar, o bé que es perdi tota l'aigua del sector de
reg una vegada finalitzat el període de reg.



Haurà de gaudir d'una amplia gamma de toberes amb sengles cabals i pluviometries. Mitjançant
tota aquesta gamma de toberes pot aconseguir-se la pluviometria desitjada en quasi totes les
situacions previsibles. Aquestes hauran de ser fàcilment intercanviables sense que faci falta la
intervenció de personal molt especialitzat.



Hauran de poder treballar amb un ampli ventall de pressions d'entre 2 i 5 Kg/cm2. I les pluviometries
per a totes les pressions hauran de ser uniformes i homogènies certificades pel fabricant.

Si no s’especifica el contrari els degoters seran sempre autocompensats e integrats.

1.5.2.5

BOCA DE REG

ELECTROVÀLVULA

Element que permet obrir o tancar el pas d’aigua. Funciona per accionament hidràulic i
comandament elèctric. Està format per cos i tapa de plàstic o metall, membrana elàstica i solenoide. El
solenoide converteix un senyal elèctric de corrent altern (normalment 24 V) o bé de corrent continu
(normalment 12 V) en una acció hidràulica. En cap cas el voltatge no ha de ser superior als 24 V. És
aconsellable que permeti l’obertura manual per poder posar en funcionament la instal·lació en cas
d’avaria en la font d’alimentació.
L’elecció es fa en funció del cabal circulant, la pèrdua de pressió tolerable i les recomanacions del
fabricant. Serà construïda amb materials plàstics d'alta duresa i inalterabilitat i amb acer inoxidable.
Reforç amb acer inoxidable en les connexions. Assentament amb acer inoxidable. Regulador manual
de cabal amb agulla de descàrregament d'autoneteja. Soleniode de baix consum: per a fins 1" 24 V
c/a, corrent d'entrada 0,3 A i 7,2 VA, corrent de manteniment 2A i 4,8 VA; i per a 1-1/2" i 2" 24 V c/a,
corrent d'entrada 0,26 A i 6,3 VA, corrent de manteniment 0,20 A i 4,8 VA. Pressió de treball entre 0,70 i
10 Kg/cm2.
1.5.2.6

VÀLVULES

És el mecanisme que permet regular, interrompre o reestablir el pas d'un fluid l'element interposat en
una canonada.Hi ha diferents tipus:
Vàlvula de ventosa: element que inserit, en punts concrets d’una instal·lació, permet la sortida i/o
entrada d’aire de la xarxa hidràulica per optimitzar-ne el rendiment.
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Vàlvula de comporta quan l'òrgan obturador talla la vena fluida transversalment. Mitjançant la rotació
del volant superior es desplaça verticalment cap a baix una comporta interior que produeix el tall del
flux. Serà de tipus AVK o Hauler, o similar, amb estructura de llautó, de pressió nominal PN 16 Kg/cm2
amb brides dimensionades per a una pressió de 10 Kg/cm2, segons norma DIN 2501, encuny elàstic de
nitril, cos de fundició modular amb recobriment exterior i interior amb resina epoxi o rilsan, amb volant
de sentit de gir cap a la dreta per al tancament.
Vàlvula de bola el tall del flux s'efectua mitjançant l'assentament sobre un perfil esfèric d'una bola
pitjada per una molla. Serà de llautó forjat d'alta precisió amb palanca d'acer d'accionament manual.
Connexió amb rosca femella
Vàlvula hidràulica: Element que permet obrir o tancar el pas d’aigua. Funciona per accionament i
comandament hidràulics. Està format per cos i tapadora de plàstic o metall i membrana elàstica. És
aconsellable que permeti l’obertura manual per poder posar en funcionament la instal·lació en cas
d’avaria. L’elecció es fa en funció del cabal circulant, la pèrdua de pressió tolerable i les
recomanacions del fabricant.
Existeixen en el mercat moltes marques i patents de vàlvules les quals hauran de tenir l'aprovació de la
Direcció d'Obra en el cas que s'emprin en el present projecte.
1.5.2.7

FILTRE

Dispositiu constituït per material porós a través del qual circula l’aigua i que reté les partícules sòlides
que aquesta duu en suspensió. Pot ser de diferents tipus: de sorra, d’anelles o de malla.
1.5.2.8

REGULADOR DE PRESSIÓ

Accessori hidràulic que manté una pressió fixa preestablerta a la sortida i en limita les oscil·lacions.
1.5.2.9

PROGRAMADOR DE REG

Element per al control automàtic de les instal·lacions de reg. Pot actuar sobre un punt o més dels
següents: obertura i tancament de les vàlvules per temps o cabal; sensors; grups d’impulsió; sistemes de
filtració; informació de l’estat del reg.
Poden ser de dos tipus: Mecànics i electrònics. I a la vegada depenent del mitjà per obrir les vàlvules
poden ser hidràulics i elèctrics. Podent-se presentar programadors que combinen cadascuna de les
possibilitats.
Els més usuals són els:
Mecànics-hidràulics en els quals la programació es fa mitjançant elements mecànics tipus rellotgeria, i
l'emissió del senyal es fa a partir d'uns tubs de diàmetre petit que connecten el programador amb la
vàlvula hidràulica d'obertura del sector de reg . Aquest senyal es transmet per les diferències de pressió
en l'aigua que contenen els tubs.



Programa de reg de 14 dies per dies de la setmana. O bé programació cíclica de 7 dies, per a
cada dia, dies alterns, fins a 7 dies. Temps de reg de 1 a 90 minuts o de 1 a 9 hores (reg per
degoteig).Reg diaris com a mínim



Arranc de bomba o de vàlvula mestra



Memòria permanent Retenció del programa i hora real sense necessitat de pila en el cas de tallat
del corrent elèctric



El comandament serà electrònic-híbrid de programació electrònica i maneig manual (botonera en
el mateix programador) Arrancada manual de qualsevol estació o sector.



Programació del dia, hora i els dies de reg. I seguidament els començaments de reg i temps per a
cada sector o estació. Doble programa per a gespa o massissos d'arbustos. Funció de
cancel·lament del programa d'un a quatre dies (per a dies de pluja) tornant per si mateix al
funcionament automàtic. Possibilitat d'augmentar o disminuir els temps de reg per a totes les
estacions de manera que cobreixi totes les necessitats de reg per a cada època de l'any. Tres
arrancades per a cada programa.



De 6, 9 i 12 estacions comandades.



Transformador intern: Corrent d'entrada: 220 VAC i Corrent de sortida a electrovàlvules: 24 VAC, 30
VA. Màxima 6 Amp.
Caixa de protecció estanca per exteriors amb tancament de clau i armari protector metàl·lic del
tipus emprat en les instal·lacions elèctriques a l’exterior.



A banda de totes aquestes característiques esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol altre
característica que es consideri necessària o interessant.
1.5.2.10 CANONADES I PECES DE PE
El PTGCAA prescriu les condicions que han de reunir les canonades de Polietilè de Baixa Densitat PE
baixa densitat (ús alimentari)..
Sempre que no s’indiqui explícitament lo contrari, les canonades, peces especials i altres accessoris,
hauran d'estar dimensionades per a una pressió nominal de 10 atmosferes (PN 10 atm), hauran de
posseir les qualitats que requereixin les condicions de servei de l'obra prevista, tant en el moment de
l'execució de les obres com al llarg de tota la vida útil pel qual han estat projectades.
El Contractista, abans d'iniciar les obres de reg, està obligat a informar a la Direcció d'Obra, tant si
aquesta ho sol.licita com si no, sobre el fabricant i model dels elements de la xarxa de reg. Les
canonades com les altres peces han de tenir la superfície exterior i interior llisa, sense ratllades o
picadures.

Electrònics-elèctrics els quals la programació es fa mitjançant elements electrònics a base de circuits
impressos, i l'emissió del senyal es fa elèctricament a partir d'un cablejat que uneix el programador amb
l'electrovàlvula d'obertura del sector de reg .
Existeixen en el mercat moltes marques i patents de programadors els quals hauran de tenir l'aprovació
de la Direcció d'Obra en el cas que s'emprein en el present projecte.

La dosificació dels ingredients i la neteja en tot el procés de producció hauran de ser realitzades amb
meticulosa rigorositat per que sigui possible garantir en tot moment la homogeneïtat del producte i la
regularitat de les característiques dels tubs i accessoris pertinents a totes les partides que componen un
determinat subministrament.

En el present projecte s'utilitzaran els programadors Electrònics-elèctrics. Les condicions específiques
exigibles dels quals són:

El material emprat en la fabricació de peces especials com poden ser colzes, bifurcacions, canvis de
secció, manegots, etc..., serà el mateix que els de les canonades o de qualitat superior. Per la qual
cosa l'instal·lador haurà de subministrar a la Direcció d'Obra el certificat de qualitat del material.



Temps de reg de 1 a 999 minuts per estació
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Les peces especials hauràn de ser insensibles i inalterables a la congelació.
 No contindràn incrustacions de sediments o altres materials dins de la pasta de fabricació, ja que
això donarà lloc a una possible ruptura.
 Hauran de ser resistents a terrenys agressius (pedra, llots, fangs, runa, etc...)
 En cap cas reduiran el diàmetre interior de les canonades, i produiran les mínimes pèrdues de
càrrega.
 Se'ls sotmetrà per separat a proves hidràuliques ( pressió interior) i mecàniques ( aixafament, esforç
fins a "passar rosques" en les zones d'empalmament, capacitat d'unió de l'adhesiu; etc) totes
aquestes proves aniran a càrrec del contractista.
 Les juntes pel cas de canonades de polietiè PE de baixa densitat seran amb accessoris injectats,
amb què s'obtè una total estanqueïtat i una resistència a la tracció. Es conpon d'un anell cònic
dentat interiorment i partit el qual actua sobre el diàmetre exterior del tub, el qual és a la vegada
comprimit contra ell mateix mitjançant la famella que l'apreta.
 Pel cas de tubs de PVC les juntes seran encolades usant manegots pel cas de tubs llisos sense endoll
de copa i espiga.
El fabricant estarà obligat a facilitar informació tècnica sobre la naturalesa, origen i propietat de totes
les matèries que integren el producte acabat, resines sintètiques de base, additius, etc., així com el
procés de fabricació dels tubs i accessoris, dels procediments i mitjans del control i altres aspectes
relacionats amb les propietats del producte i la regularitat de les seves característiques.
En especial, el fabricant justificarà els valors de les característiques a llarg termini, dades experimentals
de partida i mètodes d'explotació en el temps que ha emprat. Així mateix, farà referència als assaigs de
llarga duració efectuats per ell mateix o per altres entitats de reconeguda solvència tècnica. El
fabricant estarà obligat a declarar per escrit els valors referents a les característiques o propietats del
producte acabat que en tot cas haurà de ser de qualitat igual o superior a les exigides com límit en
aquest Plec.
Les característiques a declarar per el fabricant seran com a mínim les següents:
A) Característiques geomètriques: DN, e, Lt, Lu, i les seves tolèrancies.
B) Característiques del material que forma el tub, a curt termini:
Densitat
Coeficient de dilatació tèrmica lineal.
Temperatura de reblaniment Vicat.
Index de fluïdesa (en el cas de termoplàstic tous).
Resistència tracció simple.
Allargament en el trencament o en el punt de fluència.
Absorció d'aigua.
Opacitat, en plàstics translúcids.
C) Característiques del tub, a curt i llarg termini:
Comportament al calor, a curt termini.
Resistència l'impacte, a curt termini.
Resistència a la pressió hidràulica interior, a curt i llarg termini, per a diferents
servei.
Rigidesa circumferencial específica (RCE), a curt i llarg termini, per a diferents
servei.
D) Característiques de resistència als agents químics
Resistència als àcids i bases.
Resistència als disolvents.
Resistència als àlcalis, olis, alcohols, etc..

-

Resistència a l'acció de l'ozó.

1.5.3

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Sempre s’ha d’emmagatzemar i transportar seguint les indicacions del fabricant i amb l’embalatge
original.
Transport. El terra i els laterals de la caixa dels camions hauran d'estar exemptes de protuberàncies o
vores rígides i agudes que puguin fer malbé els tubs.
Quan es carreguin tubs dotats d'embocadura hauran de colocar-se amb els extrems alternats i de tal
manera que les embocadures no quedin en contacte amb els tubs inferiors.
Quan es carreguin tubs de diferents diàmetres, els de més gran diàmetre -generalment amb major
espessor de paret i per tant més pesats- hauran de colocar-se en el fons per a reduir el risc de
deformació.
Els tubs no hauran de sobresortir més d'un metre ( 1 m ) de la caixa del camió, per la seva part posterior.
L'altura màxima de la càrrega dels tubs no haurà d'excedir de dos metres (2m) si estan deslligats, ni de
tres metres (3m) si estan lligats.
Magatzematge :Quan s'emmagatzemin tubs sobre el terreny hauran de comprovar-se que aquest sigui
consistent i suficientment llis per a que els tubs es recolzin en tota la seva longitud sense risc que pedres i
altres sortints aguts puguin fer-los malbé. L'altura màxima de les piles de tubs deslligats no haurà
d'excedir de dos metres (2m) en locals tancats.
Quan els tubs s'amunteguin a l'exterior, amb temperatura ambient que pugui excedir 23ºC es
recomana el següent:
a) L'altura de les piles no haurà d'excedir d'un metre (1m).
b) Totes les files hauran d'estar protegides de l'exposició directa del sol i permetre el pas lliure de
l'aire al voltant dels tubs.
c) Els accessoris han d'emmagatzemar-se en caixes o sacs preparats de forma que permetin el
pas lliure de l'aire.
Manipulació En el maneig dels tubs haurà de tenir-se en compte el risc de trencament dels extrems
aixamfranats i de les embocadures. Els tubs no hauran de ser arrossegats per el terreny ni col.locats fentlos rodar per rampes. Quan s'utilitzi maquinària per el seu maneig, tots els elements en contacte amb els
tubs han de ser de material tou, per exemple, cordes de cànem i eslingues tèxtils amb ganxos de metall
folrrats.
Quan els tubs es descarreguin dels vehicles no hauran de ser llençats al terra. Hauran de ser baixats
acuradament i col.locats en files quant tinguin que ser emmagatzemats.
Quan els tubs es transportin uns dins d'altres, els situats en el interior dels de més gran diàmetre hauran
de ser descarregats els primers i si han d'emmagatzemar-se hauran de col.locar-se en files diferents.

temperatures de
temperatures de

1.5.4

UNITATS D’AMIDAMENT

Aspersors: S'amidarà i abonarà per unitat d'aparell d'aspersor col·locat. En el preu unitari estan incloses
les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria fins l'aspersor, i la protecció antivandàlica
i la vàlvula antidrenatge.
Difusors: S'amidarà i abonarà per unitat d'aparell de difusor col·locat. En el preu unitari estan incloses les
conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria fins el difusor, i la protecció antivandàlica i la
vàlvula antidrenatge.
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Degoteig: S'amidarà i abonarà per ml de canonada de degoteig col·locada. En el preu unitari estan
incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria
Boca de reg: S'amidarà i abonarà per unitat (ut.) de boca de reg col·locada. En el preu unitari estan
incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria o principal fins la vàlvula. La
troneta, marc i tapa està inclòs dins del preu unitari.
Vàlvules i altres elements de reg: S'amidarà i abonarà per unitat (ut.) col·locada. En el preu unitari estan
incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria o principal fins la vàlvula. La
troneta, marc i tapa s'amidarà i abonarà a part.
Programador L'amidament i abonament es farà per unitat de programador instal·lat (ut.). El preu unitari
inclou l'escomesa i drets d'escomesa de subministrament a la companyia elèctrica des del lloc
d'empalmament fins al programador tot segons normes de la companyia; l'armari protector amb el seu
pedestal; els estudis i treballs per programar-lo, i les classes d'aprenentatge pels qui l'hagin d'utilitzar.
Canonades: L'amidament i abonament de les canonades es realitzarà en base a la longitud útil en
metres lineals de xarxa realment col.locada (ml) quedant inclòs en el preu unitari el solapatge de les
unions. Si no s'especifica en partida independent en el pressupost la part proporcional de peces
especials i accessoris restarà inclosa dins del preu de la canonada.
Cablejat elèctric: S'amidarà i abonarà per metres lineals de cable instal.lat (ml). El preu unitari inclou els
empalmaments i connexionats. Inclourà el subministrament i col.locació del tub corrugat de PVC en el
cas que no existeixi preu independent per a ell en el capítol de jardineria i xarxa de reg del projecte.
1.5.5

CONTROL DE QUALITAT

Les característiques dels elements subministrats han de ser les mateixes que les dels elements ja existents
en les xarxes que cal substituir. Sens perjudici de la responsabilitat inherent del Contractista adjudicatari
de l'obra, la responsabilitat respecte de la qualitat del producte és bàsicament del fabricant, per la
qual cosa aquest haurà d'implantar en la fàbrica sistemes de control de qualitat eficients, amb
laboratoris d'assaig adients, i portar un registre de dades que estarà, en tot moment, a disposició del
Director de l'Obra.
La Direcció d'Obra es reserva el dret d'inspeccionar en fàbrica tant els materials com el procés de
fabricació i el control de qualitat que realitza el fabricant. Si existís algun impediment per a portar a
terme aquesta funció inspectora per part de la Direcció d'Obra, per motius de secret industrial o altres,
el fabricant estarà obligat a manifestar-ho per escrit en la seva oferta de subministrament.
Tant si ho demana la Direcció d'Obra com si no, el Contractista, mitjançant l'empresa de Control de
Qualitat o el Fabricant, haurà de realitzar obligatòriament proves estadístiques sobre les canonades i
peces especials subministrades, i els seus resultats els haurà de lliurar a la Direcció d'Obra:
En el cas en que la fabricació dels productes està emparada per determinada "Marca de qualitat"
concedida per una entitat independent del fabricant i de solvència tècnica suficient, de tal manera
que pugui garantitzar que el producte compleix les condicions d'aquest Plec i del PCTP per constatació
periòdica que en fabrica s'efectua un adequat control de qualitat mitjançant assaigs i proves
sistemàtiques.
En aquest cas les proves de recepció en fabrica i en l'obra, abans especificades, podran disminuir-se en
intensitat, respecte de la fixada anteriorment, en la quantia que determini el Director en base a les
característiques particulars de l'obra i del producte que es tracti, i fins i tot podran suprimir-se total o

parcialment quan el Director ho consideri oportú, per tractar-se d'un producte provat i destinat a
instal·lacions de tipus comú.
1.5.6

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

UNE 53112: Plásticos. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado
para conducción de agua a presión, 1988.
UNE 53131: Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.
Características y métodos de ensayo, 1990.
UNE 53133 pel cas de les canonades de polietilè de baixa densitat PE, ús alimentari
UNE 53177-1: Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plasti-ficado
para canalizaciones a presión. Unión por adhesivo o rosca. Cotas de monta-je,
1989.
UNE 53177-2: Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plastifi-cado
para canalizaciones a presión. Unión por junta elástica. Cotas de montaje, 1989.
UNE 53188-1: Plásticos. Materiales termoplásticos a base de polietileno y copolí-meros
de etileno. Parte 1: Designación, 1991.
UNE 53367: Plásticos. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para ramales
de microirrigación. Características y métodos de ensayo, 1990.
UNE 53375: Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono de polio-lefinas
y sus transformados, 1983.
ISO 161-1: Tubs amb materials termoplàstics per al transport de fluids. Diàmetres
exteriors nominals i pressions nominals. Part 1: Sèries mètriques, 1996..2.2.8..
Les canonades de Polietilè d'Alta Densitat PE/MRS-100, tipus banda blava i els seus accessoris i juntes
hauran de complir la norma europea CEN/TC 155
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2 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES PARTIDES
D’OBRA
2.1. MOVIMENT DE TERRES
2.1.1

Tanmateix el calibratge màxim que haurà de quedar abans d’aportar-hi les terres de jardí no superaran
mai els 2cm, de diàmetre i el terreny haurà de quedar en condició de saó.
En els casos de restauració de talussos serà necessari d’una manera artificiosa subjectar la base o llit del
substrat.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Totes aquelles terres que s’utilitzin en la partida d’Obra Civil siguin les del propi indret o siguin portades
de un altre lloc, han de complir uns mínims de requisits per ser acceptades com a base per les
plantacions. Les terres han de tenir unes característiques físiques i químiques mínimes que garanteixin la
instal·lació i desenvolupament correcta de les plantes, d’acord amb l’apartat corresponent.
S’entén com a sòl base a aquell que se li modifica la topografia original per assolir el perfil de projecte
de manera que quedin 25-30cm. per a la cota de definitiva a fi de desprès fer les aportacions de terres
preparades que s’indiquin en la partida de Jardineria ,cas es clar, que les terres utilitzades no
compleixin els mínims requerits.
Donat el cas que la qualitat del sòl sigui acceptable, casos de terrenys naturals o de conreu, en els
moviments de terres caldrà respectar al màxim la configuració dels perfils modificats ja que la primera
capa d’uns 20-30cm es la de sol fèrtil.
Per tan en el cas que en la partida d’Obra Civil contempli aportació de terres, caldrà saber l’origen de
les mateixes. Si a mes, procedeix de perfils profunds, serà necessari un procés de meteorització. Tan
mateix el sòl base no haurà de tenir cap tipus d’agent contaminant, restes d’obra ni elements estranys.
Un cop acabats els treballs de Moviments de Terres d’Obra Civil. Es considera Moviments de Terres en la
partida de Jardineria, aquells treballs realitzats en els últims 25-30cm: descompactació, modelatge del
terreny i aportació de la ultima capa de terra o substrat.
Es consideren inclosos dins d’aquesta unitat d’obra les següents operacions:
 Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterronar , si es necessari.
 Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior aportació de terres
preparades
 Aportació de les terres preparades fins la cota rasant si s’escau.
 Reperfilat del terreny, manual o mecànic deixant la superfície llesta per a la sembra.
 En cas de que el projecte respecti elements vegetals pre-existents:
Si no hi ha canvi de cotes, aquests hauran d’estar degudament protegits, d’acord amb
les especificacions de l’apartat corresponent.
Si hi han canvis de cotes importants, no es podrà ni afectar les arrels ni tapar el tronc,
això implica el seu trasplantament segons projecte i seguint les indicacions de l’apartat
corresponent.
En cas de restauracions de talussos caldrà seguir les indicacions del plec de condicions particulars.
2.1.2

Es farà un control exhaustiu del replanteig de fites, aquestes estaran col·locades entre elles a una
distancia suficient que el error de perfilat no superi 2-5cm.

CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA

2.1.3

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ:

Per tal d’avaluar la capacitat drenant del territori, i un cop assolida la cota de projecte, però abans de
pavimentar, es procedirà a realitzar proves d’infiltració del terreny. Aquesta prova consistirà en
l’obertura de varies cates de 1 x 1 x 1,5 de fondària, que s’ompliran amb aigua. Es col·locarà una
vareta d’obra amb el nivell de l’aigua un cop acabada d’omplir. Es marcarà el nivell de l’aigua assolit
cada dia fins la seva desaparició total. Es consideren dins de les despeses generals del projecte la
realització de dos cates per a cada zona o sector en els que es prevegin diferències..
Es considera correcta si els treballs s’han realitzat a una profunditat mínima de 60cm. En cas de que en
el procés de subsolat sortissin materials d’obres o contaminats serà d’obligat compliment fer el rebaix
oportú i retirar en la seva totalitat les runes al abocador i substituir el seu volum amb terres adequades,
tot això sempre sota la supervisió de la direcció facultativa. La relació superfície - mitjans de treball, serà
directament proporcional per tal de no endarrerir el procés d’execució, així mateix s’evitarà treballar
en temps de pluges quantioses de manera que caldrà esperar que el terreny tingui les condicions
necessàries per tal de no malmetre l’estructura del sol (quan la terra no s’enganxi a les rodes).
Abans de l’aportació de terres es fresarà la superfície d’assentament amb grada no rotativa. L’estesa
es realitzarà en una sola tongada d'un gruix mínim de 20 cm. Si l'estesa s'executa per mitjans mecànics,
no s'admetrà que l'accés de la maquinària al front d'avanç es realitzi sobre el material estès.
Per realitzar aquestes tasques s’haurà de tenir marcat un itinerari de entrada i sortida per tal de no
interrompre altres processos dins la mateixa obra.
Les fites d’acotació seran de fusta, no es podran utilitzar varetes d’obra i aniran marcades de color per
tal de poder-les identificar amb facilitat.
En cas que en el procés d’excavacions en la partida d’Obra Civil es trobessin aigües freàtiques caldrà
fer les consideracions oportunes, seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de reconduir-la o
emmagatzemar-la per la seva posterior utilització per a regar.
S'entén per "capaceo" i “aplec de materials edàfics” el conjunt d'operacions d'excavació i aplec
diferenciat, selectiu i acurat de materials edàfics, realitzades amb el fi de conservar els sòls existents en
la zona d'actuació per tal de restituir-los en el curs de l'execució de l'obra.
Previ al “capaceo” es procedirà a les tales, retirada de soques i segues operacions que hauran de ser
executades per ordre explícita del Director d’Obra. A la vista del terreny i vegetació el Director d’Obra
estimarà l'oportunitat d'incorporar al material edàfic d’aplec la vegetació herbàcia i/o arbustiva.
Les operacions d'excavació, transport i aplec, (així com quantes operacions ordeni la Direcció d’Obra
per la millor conservació de sòls aplegats o arreplegat) es realitzarà en condicions de saó, entenent-se
aquesta com l'interval d'humitat comprés entre el Límit de Retracció i el Límit Plàstic definits conforme
amb la normativa NLT del "Ministerio de Fomento".
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L’aplec de sòls haurà de realitzar-se amb els mitjans adequats per tal d’evitar la seva compactació. En
cap moment, la Densitat Aparent del sòl superarà el 90 % del Pròctor Normal.
L'excavació s'executarà de forma diferenciada realitzant-se els "capaceos" dels diferents horitzons de
diagnòstic de forma seqüencial evitant la mescla dels mateixos. Les cotes d'excavació i la seva
freqüència seran els definits en els Documents del Projecte, o en el seu defecte els definirà la Direcció
d’Obra, previ estudi edafològic de la zona d'actuació.
Els materials s’ aplegaran diferencialment per horitzons en base a la seva classificació genètica (Soil
Taxonomy System). La Direcció d’Obra podrà exigir aplegaments diferents d'un mateix horitzó en base
a característiques edafològiques clarament diferenciades.

En el cas de tractar sobre un sol fèrtil i que coincideixi la cota del terreny amb la de projecte es podrà
procedir directament al seu condicionament.
Si el subsòl és de poca qualitat i difícil de drenar, s’ha d’habilitar una capa drenant aïllada del subsòl i
de la terra amb una tela tipus geotextil.
Els processos de condicionament tindran un ordre en funció del tipus de plantació a executar.
Es consideren inclosos dins d’aquesta unitat d’obra el següent ordre d’operacions, en funció de les
diferents plantacions que requereixi el projecte:

L’aplec es realitzarà per descàrrega successiva de camions sense que s'admeti que el
descarregadament de camions es realitzi amb l'accés sobre el material d’aplec. No es realitzarà
operació alguna (rasejant de cota d’aplec, sembres, capgirell) llevat ordre expressa de la Direcció
d’Obra, ni es traslladaran els aplecs, per la qual cosa s'haurà de preveure que el terreny destinat a
aquesta finalitat no es vegi afectat per treballs en el curs de l'Obra.
2.1.4

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) deduïts per diferència entre els perfils obtinguts en obra,
abans i després de realitzar el terraplenat. Ambdós perfils hauran de ser aprovats per la Direcció
d’Obra.
El preu d'aquesta unitat inclou el material, el seu transport al lloc de treball, càrrega i descàrrega,
estesa, anivellament, refinament i tantes operacions com siguin necessàries per la correcte execució
d'aquesta Unitat d'Obra.
L'abonament de la Unitat d'Obra per aportació exclou qualsevol dret d'abonament per esmena del
material.
En el cas d’estar definits com a conceptes a banda es mesurarà :
Retirada de materials grollers en m3.
Subsolador en m2.
2.1.5









NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

2.2.2

Subministrament i estesa de terres preparades
Preparació del terreny per a la plantació d’arbrat
Preparació del terreny per a la plantació d’arbust
Preparació del terreny per a la plantació de vivaç
Preparació del sòl per a sembra de gespes
Preparació del sòl per a prats
Preparació del sol en talussos per hidrosembra
CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA:

En tots els casos, dels diferents tipus de plantació, el terreny haurà d’estar perfectament condicionat,
tan físicament com químicament, això implica en cada cas un procés concret.
En general, físicament ha de quedar homogeni, sense grans pedres, airejat, amb prou volum explorable
per a les arrels i ben treballat per tal de que la plantació es trobi amb un sol que s’hi pugui ancorar be,
trobant aigua i aire en la proporció adequada per el seu desenvolupament.
Químicament ha de quedar homogeni, esmenat i amb tots els elements minerals necessaris incorporats
per tal de que les plantacions ho puguin assimilar per alimentar-se correctament.
Les terres han d’estar netes de llavors, insectes i fongs.
En general en els projectes de plantació caldrà estendre en la part superior una capa no inferior a 5cm
ni superior a 10cm d’encoxinament.

No hi ha normativa d’obligat compliment.

2.2.3

2.2

En el moment de fer el condicionament del terreny la superfície ha d’estar neta d’herbes, soques,
materials grollers i d’obra així com d’elements estranys.

2.2.1

CONDICIONAMENT DEL TERRENY
ÀMBIT D’APLICACIÓ

S’entendrà com els treballs d’aportació i estesa de terres, cas que calguin aportar-ne, fertilitzants i
esmenes, i la preparació del terreny per la plantació dels diferents vegetals.
Quan el sòl no aplegui les condicions físiques i químiques esmentades en l’apartat corresponent, es
podrà ordenar treballs fertilitzants i d’esmenes, tan per a la composició química, amb adobs minerals o
orgànics, com a la física, amb aportacions o garbellats.

CONDICIONS GENERALS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

Abans de fer l’aportació de terres es farà una comprovació sobre terreny del drenatge, el subsolat,
perfilat i acotament de la superfície.
En l’aportació de terres caldrà tenir en compte a l’hora de calcular el volum per assolir la cota final de
projecte l’assentament del mateix, que en cap cas serà retribuït com a tal.
La col·locació de terres es realitzarà en petites piles no més grosses de 20 m3 per a la seva barreja amb
les degudes quantitats d’esmenes. En tot cas s’ha de garantir una barreja suficientment homogènia.
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Les esmenes i adobats d’acció lenta s’incorporaran al sòl abans de llaurar, assegurant la uniformitat en
la seva distribució. Les esmenes húmiques es faran uns dies abans de la plantació, i s’enterraran
immediatament per evitar pèrdues de nitrogen. Els adobats locals, com son els que corresponen a
plantacions individualitzades, es faran directament al forat, en el moment de la plantació. Tots els
materials s’hauran de manejar en un estat d’humitat en que ni s’aterronin ni es compactin
excessivament.

2.2.5

La incorporació en aplec solament es realitzarà per ordre expressa de la Direcció d’Obra i amb medis
mecànics autoritzats per aquesta. El material d’aplec haurà de complir amb les condicions de saó.

Les esmenes o adobats definits com a partides independents s’abonaran de la manera següent:
 Aportació d’adobs o fertilitzants químics en Kg.
 Aportació adobs orgànics en m3. realment estesos.

El tipus de maquinaria emprada, i les operacions amb elles realitzades, tal com el llaurat, la
incorporació d’esmenes i adobs, i les excavacions, han de ser tals que evitin la compactació excessiva
del suport o sòl base i de la capa de substrat. Les propietats mecàniques dels materials, la humitat
durant l’operació d’estesa han de ser tingudes en compte per no originar efectes desfavorables per les
plantes.
S'acceptarà la Unitat d'Obra sempre que la Densitat Aparent després de l'execució del fressat sigui
inferior al 90% del seu Próctor Normal, definit aquest conforme a la normativa NLT del "Ministerio de
Fomento".
L’acabat i refinat de la superfície a de quedar adaptat al futur perfil final d’obra.
2.2.4

CONDICIONS PARTICULARS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m²) de superfície real treballada, mesurats en obra.
Les esmenes, adobats o millores realitzades per arribar a les característiques de qualitat definides en el
projecte no seran objecte d’abonament a banda i es consideraran incloses en el preu de la terra.

2.2.6

CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat es realitzarà sobre la unitat d’obra executada, amb un volum de mostreig definit
per la mida de la mostra definida en el Pla de Control de Qualitat.
Es determinarà la fondària de la preparació del terreny mitjançant cates o sondejos dels materials
preparats. Es controlarà el treball de tota la superfície del terreny. S’avaluarà visualment el grau de
despedregament realitzat i l’aterronament del material. En el cas de que alguna zona no acompleixi el
nivell de qualitat definit en el projecte es repetirà fins assolir-lo.
Les esmenes orgàniques a dojo s’analitzaran en un laboratori per certificar les seves característiques
químiques i biològiques. Els adobs químics s’acompanyaran dels certificats de fabricació corresponent.

La Unitat d'Obra es realitzarà en condicions de saó, entenent-se aquest amb l'interval d'humitat
comprès entre el Límit de Retracció i el Límit Plàstic, definits conforme amb la normativa NLT del
"Ministerio de Fomento".

En cas de dubte de la dosificació realment executada pel contractista, s’analitzarà la terra un cop
esmenada, per verificar que s’arriba a les condicions de qualitat definides al capítol d’elements simples.

Queda expressament prohibit el pas de qualsevol tipus de maquinària, excepció feta de la requerida
per la plantació i sembres, un cop realitzada aquesta Unitat d'Obra.

La metodologia d'anàlisis serà l'establerta en el Real Decreto del 12 de Juliol de 1991 pel que s' Aprova
els "Métodos Oficiales de Análisis de Productos Orgànicos Fertilizantes". La metodologia d'anàlisis

Seguint les indicacions del quadre: “Disposició de terres per capes en treballs d’obra nova en
jardineria”, caldrà nomenar les següents condicions particulars:

serà l'establerta en els Annexes del Real Decreto 1310/90.
2.2.7

2.2.4.1

PLANTACIÓ D’ARBRAT

Els clots i les rases per a la plantació definitiva s’han d’obrir amb el màxim de temps d’antelació per
afavorir la meteorització del sòl. En els casos de terres no sorrenques, les parets i el fons dels clots i rases
s’han d’esllavissar per afavorir l’acció dels agents atmosfèrics.

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

No hi ha normativa d’obligat compliment.

2.3

PLANTACIÓ D’ARBRAT I PALMERES

2.3.1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

En aquesta operació cal diferenciar les possibilitats següents:
 Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l’ús directe.
 Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, s’ha de barrejar
amb terra fèrtil o similars i s’ha d’adobar.
 Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s’ha de substituir en la
seva totalitat amb terra fèrtil. La terra excavada s’ha de portar a l’abocador.
 En tots els casos i si el projecte ho contempla caldrà posar encoxinament en la capa superior
com a màxim de 10cm.

Plantació d'arbres i palmeres subministrats en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra protegit
amb malla metàl·lica i guix.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions:
 Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l’espècie vegetal i del
substrat a utilitzar en el reompliment
 Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar
 Replanteig
 Plantació de l’espècie vegetal
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 Protecció de l’espècie vegetal plantada i entutorat
2.3.2
2.3.2.1

CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA
ESCOSSELL

La mida mínima que ha de tenir l’escossell és d’1 m2. Tant és que aquests escossells siguin quadrats o
rodons, si es respecten les superfícies mínimes. L’arbre ha d’estar plantat al centre de l’escossell.
L’alçada sense terra o encoiximanent de l’escossell ha d’estar situat entre 15-20 cm, exceptuant el cas
de reg per degoteig que en aquest cas s’accepta entre 5-10 cm.
En el cas d’arbres plantats a terra s’ha de realitzar un escossell de reg que consisteix en confeccionar
un clot circular en superfície, amb centre en la planta en superfícies planes i en la part més alta en
superfícies inclinades formant un solc horitzontal d’uns 25 cm. d’alçada que permeti l’emmagatzemat
d’aigua. El seu diàmetre serà proporcional a la planta
2.3.2.2

ASPRATGE I ELEMENTS DE SUPORT

En general és convenient entutorar tots els arbres acabats de plantar i obligatòriament aquells de
perímetre inferior a 20/25
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà d’aspres o tensors. Els aspres, vents i altres mesures
de suport tenen la funció d’ancorar i de mantenir en posició vertical els arbres acabats de plantar, i així
evitar que aquests siguin tombats o tirats a terra pel vent, o que puguin perdre el contacte de les arrels
amb la terra, fent que falli la plantació.
L’aspre s’ha de clavar com a mínim 0’5 m per sota del fons de plantació. L’aspre simple s’ha de
col·locar en el mateix sentit de la direcció de la circulació. Per a situacions molt adverses, s’han
d’utilitzar 2 o fins i tot 3 aspres. L’aspre ha de quedar en posició vertical, el més centrat possible amb el
tronc i una distància mínima de 20 cm respecte d’aquest.
2.3.2.3

PLANTACIÓ

L'arbre ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista i
amb la mateixa orientació que estava al viver.
Toleràncies d'execució:
Replanteig (de la posició de l'arbre) .............................................................................. ± 10 cm
Desprès del dia de treball sempre ha de quedar la superfície de neta, les pedres i deixalles recollides, les
plantes regades i en el seu cas la nova plantació senyalitzada amb cinta d’obra.
2.3.3

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

Tots els arbres han de complir els requeriments especificats en l’apartat MATERIAL VEGETAL que siguin
aplicables en cada cas.
Si un cop descarregades les plantes a l’obra, aquestes no es poden plantar al mateix dia, s’han de
prendre les mesures d’arreplegadissa del material vegetal.
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb
temperatures molt altes.

2.3.3.1

OBERTURA I REBLERT DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ

L’obertura del clot 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. En els casos de terres no sorrenques, les parets i el fons dels
clots i rases s’han d’esllavissar per afavorir l’acció dels agents atmosfèrics. Si el terreny és molt sec abans
de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra del voltant.
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de
profunditat, com a mínim, per sobre d’on s'han de dipositar les arrels.
Un cop s’hi han ubicat les plantes s'ha d'omplir el clot o la rasa amb terra adobada, en capes de menys
de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals i assegurant el contacte entre les arrels i la terra. S’han
d’evitar les bosses d’aire provocades per una mala compactació.
Es tindran en compte les següents especificacions referents a la qualitat dels diferents materials de
reblert en relació amb el futur desenvolupament radicular.
 Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l’ús directe.
 Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, s’ha de barrejar
amb terra fèrtil o similars i s’ha d’adobar.
 Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s’ha de substituir amb
terra fèrtil. La terra excavada s’ha de portar a l’abocador.
 Si el material és heterogeni, en el sentit de la seva influència sobre el futur desenvolupament
radicular durant l’excavació, s’ha d’intentar situar els diferents materials en llocs diversos, de tal
forma que puguin ser recollits per
separat i redirigits al fons , a la part mitjana o superior del forat de plantació, o en el cas més
desfavorable, ser conduïts a l’abocador.
2.3.3.2

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ

Les plantes s’han de subministrar dins de l’obra amb vehicles oberts, degudament immobilitzades i
recobertes amb el material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides, etc. No és
permès arrossegar l'arbre, ni fer-lo girar una vegada assentat.
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del
mateix. Els arbres amb pa de terra 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. Val fer menció especial al fil de ferro que colla el pa de terra per la part superior, que sempre
s’ha de tallar.
Els arbres en contenidor s'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació.
S'ha de recuperar o emmagatzemar l'envàs.
Els arbres subministrats a 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, en especial
les de major diàmetre.
En la plantació de les palmeres, les palmes s'han de presentar lligades i recobertes amb canyís o altres
elements de protecció. El clot de plantació no ha de ser massa gros per tal d'evitar que el vent sacsegi
la palmera i es malmetin les incipients arrels. És aconsellable deixar de 20 a 30 cm més a banda i banda
i 50 cm més de fondària que al pa de terra.
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Abans de la plantació, el clot s'ha de regar assegurant un bon drenatge. A la base del clot de
plantació s'ha d'estendre, com a mínim, 20 cm de material drenant de grandària superior a 5 cm. S'ha
de plantar a uns 25 cm de l'estípit per afavorir l'emissió de noves arrels dels ulls situats a la seva base.
El reblert del forat de plantació s'ha de fer majoritàriament amb sorra rentada, incorporant terra fèrtil i
adob orgànic en els últims 30 cm. A més, per assegurar una humitat constant i adequada de tot el
substrat que envolta el pa de terra s'han de col·locar tubs de drenatge, reblerts de grava rentada i
situats a banda i banda.
Per a la plantació d’arbres en alineació, abans de la plantació, s'ha de regar el clot de plantació tot
assegurant-ne el bon drenatge. Per a mesures especials d'implantació consultar la NTJ O8E
TRASPLANTACIÓ DE GRANS EXEMPLARS.
El reblert s'ha de fer amb terra fèrtil i adobada, portant la terra excavada a l'abocador. Les
conduccions s'han d'aïllar de les plantacions amb tela antiarrels. Durant un mínim de 2 anys, les
plantacions d’arbres en alineació de perímetre inferior a 20-25 han d'estar asprades.

2.3.4

Es certificarà per unitats de plantes realment plantades. El preu d'aquesta Unitat inclou l’excavació del
forat, transport des del viver d’obra fins al lloc definitiu de plantació, col·locació de planta, trencament
dels pans de terra i/o extracció de contenidors, terraplenat, esmenes indicades i quantes operacions,
materials i mitjans auxiliars siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra.
La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, estant
obligat el Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques.
2.3.5

OPERACIONS POST PLANTACIÓ

La poda post plantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. Si s’ha de
dilatar el moment de plantació, cal que els materials es dipositin de forma que no quedin exposats a
erosions i esllavissaments per aigües de pluja.

CONTROL DE QUALITAT

Posterior a la plantació es procedirà al mostratge (tamany de mostra definida en el Pla de Control de
Qualitat adjunt a projecte), definint-se per a cada Unitat de mostra almenys els següents paràmetres.
- Dimensionat de forat
- Situació de coll
- Grau de destrucció del pa de terra.
- Integritat del sistema radicular

En arbres plantats en zones pavimentades es col·locarà un tub corrugat d’airejament de diàmetre
exterior entre 50 i 110 mm, que permetrà la oxigenació del forat de plantació, evitant les condicions
d’anaeròbiques produïdes per la combustió de la matèria orgànica barrejada amb el substrat.
2.3.3.3

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

La valoració dels paràmetres anteriors per part de la Direcció d'Obra definirà el rebuig o acceptació de
la Unitat de mostra.
S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions establertes en el
present article.

Als carrers asfaltats de les ciutats amb les voreres pavimentades, no s’han d’utilitzar escossells
emmarcats amb bordons que s’alcin sobre el pla del paviment, atès que no permeten que s’escorri
l’aigua de pluja que cau a la vorera. Als carrers amb pendent, els bordons s’han de col·locar a la part
baixa de l’escossell, de forma que augmenti el volum d’aigua que recull l’escossell.

En el cas de què alguna mostra incompleixi les condicions establertes en el present Article quedarà a
criteri de la Direcció d'Obra el rebuig d'aquesta Unitat d'Obra o, en el seu defecte l’ordenar les
esmenes oportunes, sense que en cap cas aquestes o la nova execució siguin objecte d'abonament.

S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i
25 cm de fondària per facil·litar el reg.

2.3.6

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment fins arribar a la capacitat de camp
amb cabal suficient per mullar les arrels dins del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat de
plantació. Per regla general, i depenent de l'època de plantació i del lloc de plantació (per exemple,
textura sorrenca o argilosa) s'han de subministrar de 50-200 l d'aigua.
El reg serà suficient per assolir una humitat a Capacitat de Camp (percentatge a 1/3 d'Atmosfera
definit conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA) en zona de Bulb de Reg.
Per plantes en contenidor (safata, test o contenidor) i pa de terra es considera com zona de Bulb de
Reg el volum resultant d'incrementar en deu centímetres (10 cm) la superfície del pa de terra. Per
plantes a arrel nua es definirà el Bulb de Reg en el PPTP en base a l'espècie a implantar i al seu estat de
desenvolupament.
Les palmes s'han de deslligar a mesura que van creixent les fulles interiors i mai mantenir-se més d’una
temporada vegetativa.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08B:1993 Treballs de plantació.

2.4

XARXA DE REG

2.4.1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Conjunt d’instal·lacions i accessoris que permeten fer arribar a les plantes l’aigua de reg.
2.4.2
2.4.2.1

CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA
CONDICIONS GENERALS DE LES XARXES DE REG

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonades de polietilè de baixa densitat fins
a diàmetres de 63 mm i amb alta densitat i canonada rígida per a diàmetres majors. Totes les
conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de treball de 10 atm i segons
normativa d’ús alimentari, sempre que no s’especifiqui explícitament lo contrari. Les unions es realitzaran
amb accessoris de polietilè i llautó fins a diàmetres de 63 mm i amb accessoris de llautó, de fosa per
termofusió a tope o electrofusió per a diàmetres iguals o majors de 75 mm.
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Totes les vàlvules, accessoris i elements de la instal·lació estaran homologats per l’AMB o seran
compatibles amb els elements homologats, prèvia acceptació de la Direcció Facultativa.
Les conduccions hidràuliques discorreran preferentment per parterres o zones de terra, evitant en tot el
possible les zones asfaltades o pavimentades.
Quan no es pugui evitar el traçat longitudinal de la xarxa per paviments durs ( aglomerat, panot, pedra
etc.) es construiran arquetes de registre (tipus AH4), en tots els punts del traçat que hi hagin accessoris.
En zones amb paviments durs de passos a jardins interiors de manzana i en zones on hi hagin serveis
com poden ser pàrkings soterrats, estacions de metro, etc., es col·locaran passa tubs de polietilé
coarrugat reforçat amb el doble de diàmetre de la canonada amb arquetes de registre de 40x40x60
com a mínim, per cada 25 m de distància, al igual que en corbes tancades i accessoris. La fondària i
disposició del traçat de les xarxes damunt de les lloses dels forjats, es realitzarà segons detalls.
Quan les instal·lacions hidràuliques hagin de travessar la calçada es col·locaran passa tubs de polietilé
coarrugat reforçat, de diàmetre doble que la canonada, amb arquetes de registre (tipus AH4) als dos
costats de la calçada, ubicades aquestes en les voreres, sent visible la tubular en el seu interior.
No es podran mesclar dins d’un mateix sector de reg els diferents sistemes de distribució de l’aigua. Serà
obligatori instal·lar xarxa de reg automatitzat en totes les zones verdes que hagi de recepcionar la
MMAMB.
2.4.2.2

ESCOMESA I COMPTADOR.

Es propietat de la companyia subministradora fins el comptador incloent la clau de pas anterior al
mateix. Restarà ubicat dins de una arqueta tipus ( AH1 ) segons el cabal determinat en el projecte,
normalment comprès entre els 5 i el 15 m3/h i complirà les normatives vigents de la companya
subministradora.
Dintre de la mateixa arqueta i desprès del comptador estarà situada la vàlvula general tipus ( V01 ),
amb presa manométrica a la sortida.
2.4.2.3

BATERIA DE DISTRIBUCIÓ.

Situada desprès del comptador si aquest es troba dintre del parc o en cas contrari just a la entrada del
àmbit del parc, restarà ubicada dins de una arqueta tipus ( AH2 ), i constarà de: una vàlvula principal
tipus ( V02 ), a la sortida de la qual la canonada es bifurcarà en tres branques, amb las seves
corresponents vàlvules tipus ( V03 ), una d’aquestes branques serà la By-Pass d’electroválvula mestre,
les altres correspondran en general a la xarxa bàsica de distribució d’aigua per reg i la xarxa de boques
de reg.
El diàmetre de la canonada de enllaç del comptador y la bateria de distribució serà com a mínim el de
la xarxa de major diàmetre del parc. En el cas de que aquesta bateria de distribució estigues al costat
del comptador, es pot eliminar la vàlvula principal que quedarà substituïda per la vàlvula general
desprès de comptador.
El By-Pass mestre consisteix en un sistema d’obertura manual i automàtic del la xarxa de reg automàtic;
resta composada per tres vàlvules tipus ( V04 ), 1 unitat d’electroválvula tipus ( EV1 ), 2 unitats de colzes
amb rosca M-F de llautó, 2 unitats de tes amb rosca F de llautó, 2 unitats d’enllaç mixta mascle de
llautó. La funció d’aquest dispositiu és la de tancar les canonades de reg en tant que no funciona la
instal·lació, i permetre el seu buidat, per això caldrà preveure també una electrovàlvula addicional i
arqueta de desaigua en el punt més baix de la instal·lació, que romandrà oberta fora del temps de
reg.

El diàmetre del esmentat By-Pass, serà igual o superior al diàmetre de la canonada de la xarxa primària
del reg automàtic i es determinarà en el projecte.
2.4.2.4

XARXA DE REG AUTOMÀTIC

2.4.2.4.1

Xarxa primària

Tram de conducció d’aigua que va des de la connexió al comptador d’aigua i al by-pas mestre en el
cas d’existir, fins als diferents mecanismes d’electrovàlvules, vàlvules i demés elements que en posició
de tancat mantenen la pressió. Tots els accessoris d’unió seran de llautó, fosa, termofusió o electrofusió,
depenent del diàmetre de la canonada.
En general les boques de reg s’instal·laran en una xarxa independent dels elements de reg i del by-pas
mestre, per tal de garantir el subministrament d’aigua en cas d’avaria.
Quant en una instal·lació existent es connecta una nova instal·lació, es d’obligat compliment el
demanar el corresponent permís de connexió mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament
corresponent.
El diàmetre de la canonada serà determinat pels cabals d’aigua sol·licitat pels sectors. Es dimensionarà
per tal que la velocitat de l’aigua estigui compresa entre 1 i 2 m/s. amb pèrdues de carga admissibles.
Com a exemple, en la taula següent es mostren els cabals (l/h) per diferents diàmetres de canonada
entre les dos velocitats recomanables..

D (mm)
25
32
40
50
63
75
90

Q (v = 1m/s)
1.500
2.220
3.480
5.220
8.580
12.300
18.120

Q (v = 2m/s)
3.000
4.440
6.900
10.440
17.100
24.660
36.180

Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa primària el  de
la canonada serà de la mida immediatament superior al  de la canonada de entrada al comptador i
com a mínim de  63 mm. Quan la xarxa superi els 100 metres de longitud el  de la canonada
s’augmentarà a 1” superior al  de la canonada d’entrada al comptador. Per raons constructives quan
es determini el  de la canonada aquest es mantindrà constant en tota la seva longitud.
Si la longitud de la xarxa primària fos superior a 100 metres es dividirà per trams iguals o inferior a 100
metre mitjançant vàlvules sectorials tipus ( V03 ), de igual diàmetre que la canonada i ubicada dins de
una arqueta tipus ( AH3 )
Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per abastar a més de un capçal de sector, aquesta
serà de igual diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà amb una vàlvula tipus ( V03 ), de igual
diàmetre que la canonada i ubicada dins de una arqueta tipus ( AH3 )
Quan s’hagi d’efectuar un creuament de calçada es col·locarà una vàlvula d’esfera fixa, juntes de
record pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de l’encreuament de la calçada, i s’ubicarà dins
d’una arqueta tipus ( AH3 ) amb la tapa de fosa homologada per l’AMB o l’Ajuntament corresponent.
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2.4.2.4.2

Capçal de sector AMB

Es tracta de la connexió entre la xarxa primària i la xarxa secundaria de un sector de reg que permet el
comandament automàtic mitjançant una electrovàlvula. Totes les instal·lació de reg per aspersió,
difusió i degotadors seran dotades d’aquest capçal.
Aquest element es composa de dues parts:
Connexió a la xarxa primària. Es realitzarà mitjançant accessori de llautó, fosa, termofusió a tope,
electrofusió, de  adequat a la canonada primària i sortida femella, on es connectarà un enllaç mixt
mascle de llautó, 1 metre com a màxim de canonada de PE, enllaç 90º de llautó, 1 metre com a màxim
de canonada de PE, enllaç mixt mascle de llautó, 2 tes iguals roscades femella de llautó, 2 maneguets
separadors, 3 Marchena roscats de llautó i tap de llautó. Sempre que sigui possible es construiran com a
màxim i preferentment de 2” de diàmetre en tot cas no serà mai inferior a 1 ½”.
Comandament del sector. Estarà composat de femella reductora de llautó, vàlvula de tipus (V04),
electrovàlvula tipus (EV2), presa manomètrica de 1/4", enllaç pla de tres peces de PVC i enllaç mixt de
PE. El diàmetre dels elements d’aquest comandament serà igual o superior al  de la canonada del
sector. Sempre que sigui possible es construiran de  1 ½” com a màxim
El capçal del sector restarà ubicat dintre d’arqueta de tipus (AH5) segons el cabal i la composició.
S’ajuntaran dos comandaments de sector dins de la mateixa arqueta, si això no fos possible sempre es
construirà la part corresponent a la derivació de la xarxa primària segons la descripció anterior
col·locant un tap a la sortida que no es faci servir.
Les arquetes esmentades restaran ubicades a 30 cm com a màxim de la vorera que separa els camins
o les calçades del parterre o zona verda, estaran preferentment dintre del parterre o zona verda, en
camins no pavimentats sense pas de vehicles, inclòs els de serveis. En cas de que es situïn dintre de
camins pavimentats es obligatori la col·locació de pasamurs que connexionin l’arqueta amb el
parterre.
2.4.2.4.3

Xarxa secundaria

Tram de canonades entre les electrovàlvules i els elements de distribució de l’aigua, ja siguin difusors,
aspersors, ramals de degoteig etc. Es aquella que no manté la pressió d’aigua per tenir una via de
sortida. Tots els accessoris d’unió seran de polietilè i específics de cada element.
Es dimensionarà seguint els mateixos criteris que la xarxa principal, tenint en compte que per assegurar
una bona uniformitat del reg la diferència de pressió de treball entre l’emissor més favorable i el més
desfavorable no superi en cap cas el 20%.
2.4.2.4.4

Distribuïdors d’aigua

Elements específics d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua d’acord amb una pluviometria
prefixada: aspersors, difusors, ramals de degoteig i barbotejadors. Caldrà sotmetre el sistema amb els
seus accessoris a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Tots els distribuïdors d’aigua seran homologats
per l’AMB o compatibles. Aquest tipus de reg sempre estarà automatitzat amb programadors.
Reg per aspersió: S’utilitzaran aspersors de turbina homologats amb vàlvula antidrenatge tipus de sèrie
com a mínim per a desnivells de 3 m. La seva connexió s’efectuarà mitjançant connexions articulades o
flexibles com a màxim de 0.5 m., amb juntes de teflón en les rosques, sent aquesta connexió igual al
diàmetre de la rosca. La utilització d’altres tipus d’aspersors serà consultada amb la Direcció
Facultativa.

S’utilitzarà sempre el mateix tipus d’emissor (marca i model) per a tot el projecte, de manera que es
permeti una gestió del manteniment posterior ,és fàcil i eficaç.
Les toberes es seleccionaran, en base a l’arc definit per l’emissor, segons la pluviometria, per tal de
permetre una bona uniformitat de reg
La distància entre els aspersors serà la necessària per efectuar una cobertura del 100%, sent la
canonada d’alimentació dels esmentats aspersors igual al diàmetre de la rosca d’entrada en una
longitud màxima de 10 m. Si es supera aquesta longitud s’augmentarà el diàmetre de la canonada a la
mida superior següent.
A efectes de protegir l'aspersor contra accions de vandalisme, a l'hora de la seva instal·lació se'l
protegirà envoltant-lo amb una camisa feta amb un tros de tub de PVC de diàmetre 120 % del
diàmetre màxim del cos de l'aspersor. Aquesta camisa anirà anivellada amb la superfície de l'aspersor
en la seva posició oculta, i s'aprofundirà en el terreny fins a quaranta centímetres (40 cm), permetent el
seu desmuntatge. A l'extrem del tub clavat en la terra se li obrirà el PVC de manera que s'obtingui un
bon ancoratge. La camisa se l'envoltarà de formigó a fi de dotar-la del suficient pes que dificulti
l'arrancament. Es deixaran de posar els últims 10 centímetres de formigó propers a la gespa ja que
dificulten el seu reg.
Els parterres amb una inclinació superior al 15% i de costat superior a 7 m, el reg s’efectuarà per
aspersió.
Reg per difusió: Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors. S’utilitzaran difusors
emergents amb vàlvula antidrenatge de sèrie com a mínim per desnivells de 3 metres, tipus i
compatibles amb pas de rosca de toberes i carcassa, segons homologació. L’alçada mínima de la
canya emergent serà de 10 cm.
La distància entre difusors serà la necessària per efectuar una cobertura del 100%.
La seva connexió s’efectuarà mitjançant connexions articulades o flexibles com a màxim de 0.5 m.,
amb juntes de teflón en les rosques, sent aquesta connexió igual al diàmetre de la rosca. La canonada
d’alimentació del difusor serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en una longitud màxima de 10 m.
Si aquesta longitud es superada s’augmentarà el diàmetre de la canonada a la mida superior següent.
A efectes de protegir el difusor contra accions de vandalisme, a l'hora de la seva instal·lació se'l
protegirà envoltant-lo amb una camisa feta amb un tros de tub de PVC de diàmetre 120 % del
diàmetre màxim del cos de difusor, permetent el seu desmuntatge. Aquesta camisa anirà anivellada
amb la superfície de l'aspersor en la seva posició oculta, i s'aprofundirà en el terreny fins a quaranta
centímetres (40 cm). A l'extrem del tub clavat en la terra se li obrirà el PVC de manera que s'obtingui un
bon ancoratge. La camisa se l'envoltarà de formigó a fi de dotar-la del suficient pes que dificulti
l'arrancament. Es deixaran de posar els últims 10 centímetres de formigó propers a la gespa ja que
dificulten el seu reg.
En franges amb una amplada fins a 3 m i ubicades en mitjanes o laterals de calçada s’utilitzaran
boquilles d’angle baix 5º o 15º.
Reg per degoteig: La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics per a
cada producte, filtre d’anelles o malla inoxidable de 120 Mesh, desmuntable per facilitar la seva neteja,
i vàlvula reductora de pressió, ventosa, vàlvula drenant, etc. i altres accessoris corresponents segons el
producte. La distància entre ells serà tal per a permetre la cobertura del 100%, adient a la planta que
es pretengui regar.
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Els degoteigs seran autonetejables i autocompensants que assegurin un cabal uniforme al llarg de la
línia inclòs si estan soterrats i la pressió varia d’1 a 4 Bar. Els inhundadors estaran proveïts d’un sistema de
regulació de cabal.

2.4.2.6

AUTOMATIZACIÓ DE XARXA DE REG.

En un mateix sector de reg no hi hauran desnivells superiors a 5 m, per tal d’assegurar una correcta
distribució de l’aigua, sobretot a l’evacuació de la canonada.

Es definiran sectors diferents per a cada tipus d’emissor a utilitzar en un projecte (aspersió, difusió,
degoteig etc.). Alhora que tots seran de la mateixa marca i model. Es dimensionaran tots els sectors
amb unes demandes de cabal uniforme, per a cada àrea de reg i en funció del cabal i la pressió
disponibles en l’escomesa es dimensionarà la xarxa principal.

Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, quedant en zones de terra i es col·locaran
claus de pas tipus barrilete o tap per a fer proves de càrrega de la xarxa secundària que’ls alimenta.

2.4.2.6.1

Sempre que es tracti de una malla de degotadors la instal·lació disposarà de una canonada
d’alimentació de la que sortiran els diferents laterals y una canonada de tancament o col·lector que
recollirà el final de tots els lateral. En aquesta s’instal·larà una vàlvula de rentat. Així mateix s’instal·laran
les vàlvules antisifo als punts mes alts de la malla i tots els elements necessaris per un bon funcionament.
2.4.2.5

XARXA DE REG MANUAL.

La Xarxa de reg manual consta de les següents parts:
1.2.3.1. - Xarxa primària.
Tram de conducció d’aigua que va des de la bateria de distribució fins les diferent boques de reg, es
troba contínuament sota pressió.
Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa primària el  de
la canonada serà de la mida immediatament superior al  de la canonada de entrada al comptador i
com a mínim de  63 mm. Per raons constructives quan es determini el  de la canonada aquest es
mantindrà constant en tota la seva longitud.
Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per més de una boca de reg, aquesta serà d’igual
diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà al inici amb una vàlvula sectorial tipus (V03) d’igual
diàmetre que la canonada ubicada dintre d’una arqueta tipus (AH3)
2.4.2.5.1

Boques de reg.

Programadors autònoms:

Aquests programadors només es faran servir en instal·lacions de reg amb un màxim de quatre estacions
o sectors de reg, situats com a màxim a 10 m del programador i prèvia consulta amb la Direcció
Facultativa. Els programadors autònoms seran de tipus professional, homologats, amb solenoide a
impulsos i alimentats per piles o bateries amb una autonomia mínima d’un any.
El segellat dels seus components, incloent les piles o bateries permetent el funcionament inclòs
submergits en l’aigua, el segellat te que permetre la substitució de les piles.
Les funcions de reg seran programades en temps d’un segon a 24 hores i la seva freqüència de ½ a 7
dies amb possibilitat d’efectuar tres regs en l’interval programat, les esmentades programacions seran
realitzades mitjançant el comandament de programació via ràdio que serà subministrat per
l’instal·lador. Els programadors seran actius i compatibles en funció dels models.
2.4.2.7

CANALITZACIONS

Un cop oberta la rasa tindrà unes dimensions mínimes de 20 cm d’amplada i 50 cm de fondària fins a la
generatriu superior del tub, es regularitzarà el fons amb una base de sorra o sauló sense pedres 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 o sauló sense pedres per evitar que cap element estrany
toqui la canonada. Posteriorment es procedirà al farcit de les rases amb terres seleccionades
provienents de l’excavació i es compactarà com estableix el PPTGTAA.
Quan en una rasa s’ubiquin varies canonades o conduccions elèctriques, aquestes estaran separades
entre elles 10 cm, per facilitar les reparacions posteriors.

Seran dels tipus homologats per l’AMB, o compatibles. Estaran separades entre elles de manera que
considerant un radi de cobertura de 25 metres no existeixi cap lloc sense cobrir per una boca com a
mínim, l’esmentada distancia no serà computable amb el cas de encreuament de calçades per on
circulin vehicles.

Les rases dins dels parterres es reblaran sense compactar els 20 cm superiors, deixant la terra amb un
abombament superior 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 o manualment.

L’alimentació hidràulica s’efectuarà d’una xarxa independent de la xarxa d’elements de reg (aspersió,
difusió o degoteig) amb una canonada igual o superior a 63 mm de diàmetre. La connexió a la xarxa
primària es realitzarà per cada una de les boques com a mínim amb canonada de 40 mm de diàmetre
amb una longitud mínima de 0,5 metres i màxima de 10 metres. No es connectaran mai directament
sobre la xarxa primària

Les rases fetes sobre paviment de sauló es reblaran amb sauló en tongades de 20 cm piconades al 95%
del PM. Les rases en passos de calçades, voreres i paviments especials s’efectuaran segons el disposat
en les ordenances d’obres i instal·lacions de serveis del PPTGTAA.

Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i el més apropat possible d’aquestos
Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària de les boques de reg, aquesta serà d’igual diàmetre
que la xarxa principal i es segmentarà amb una vàlvula d’esfera fixa de juntes de record pla, d’igual
diàmetre i s’ubicarà en una arqueta d’obra amb tapa de fosa homologada per l’Ajuntament
corresponent.

2.4.2.8

ARQUETES

En tots els casos les canonades o accessoris que restin ubicats dintre de les arquetes quedaran els seus
eixos 15 centímetre per sobre del fons, i totalment alliberats de morter per facilitar el desmuntatge
Seran de maó massís de dimensions 24x11, 5x4 cm. S'hi formarà una solera de formigó H-150 d'un
espessor mínim de 15 cm, assegurant el drenatge. Segons el tipus d’arqueta es deixarà una base de
graves drenant. Aniran acabades per dins amb morter de ciment pòrtland i tindran una profunditat
màxima de 1,50 m.
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Els marcs i les tapes tindran les característiques i dibuix extern propi de cada Ajuntament i estarà definit
pels plànols, o per la Direcció d'Obra..
2.4.2.8.1

Arqueta AH1 per comptador d’aigua

Les dimensions de la arqueta dels comptador vindran donada segons el cabal determinat en el
projecte, i complint les normatives vigents de la Companyia d’Aigües subministradora.
La tapa serà de planxa estriada, galvanitzada i de 5 mm de gruix com a mínim, aquesta serà fixada en
els laterals del marc mitjançant perns amb tirador encastat quedant allisada amb el paviment.
Les esmentades tapes tindran la mateixa amplada que l’arqueta i la seva longitud no serà superior a 40
centímetres i col·locant per sota d’aquestes en les unions un reforç d’UPN de 60 x 30 mil·límetres, que
puguin ser extraibles, a la fi de que l’arqueta no tingui cap obstacle a l’hora de fer reparacions. També
cal fer un repartiment proporcional de les tapes que formin l’arqueta.
2.4.2.8.2

Arqueta AH2 per la bateria de distribució i By-Pass mestre

Les dimensions de aquesta arqueta vindran donada segons el cabal determinat en el projecte. La tapa
serà del mateix tipus que la de comptador.
2.4.2.8.3

Arqueta AH3 per vàlvules sectorials.

Les arquetes utilitzades seran com a mínim de 60x60x60 cm per vàlvules amb diàmetres superiors a 32
mm i de 40x40x40 per diàmetres de 32 mm o inferiors, formada per una solera de formigó, sobre el que
es recolzarà un muret de 15 cm de gruix construït per totxana deixant l’ultima penjada per recolzament
del marc.
L’interior de l’arqueta anirà enfosquit amb morter de 1 a 3. Es disposarà pasamurs amb canonada de
PVC lleugera de 15 cm de llargada i amb diàmetre doble al de la canonada a instal·lar.
La tapa serà de fosa dúctil tipus hidràulica de 40x 40 cm o segons el cas 60x60 cm, de resistència B-125
les ubicades dintre dels parterres i C-250 les ubicades als camins, estaran dotades de cargol de
bloqueig i seran de tipus homologat per l’AMB
2.4.2.8.4

Arqueta AH4 per registre de canalitzacions sota paviments dus

Per registre de canonada sota paviment, les arquetes utilitzades seran com a mínim de 40x40x60 cm de
llum. Per registre de accessoris o vàlvules en canonada sota paviment, les arquetes utilitzades seran
com a mínim de 60x60x60 cm de llum.
Estarà formada per una solera de formigó, sobre el que es recolzarà un muret de 15 cm de gruix
construït per totxana deixant l’ultima penjada per recolzament de marc. L’interior de l’arqueta anirà
enfosquit amb morter de 1 a 3. Els corrugats de pas de la canonada seran visibles al interior de la
arqueta.
La tapa serà de fosa dúctil tipus hidràulica de 40x 40 cm o segons el cas de 60x60 cm de resistència B125 les ubicades dintre dels parterres i C-250 les ubicades als camins, estaran dotades de cargol de
bloqueig i seran de tipus homologat per l’AMB
2.4.2.8.5

Arqueta AH5 per capçal de sector

Per capçals d’aspersió i difusió fins a 1 ½”, i capçals de degotadors fins a 1”, les dimensions de les
arquetes seran de 60x60x60 cm de llum.

Per capçals d’aspersió i difusió de 2”, i capçals de degotadors de 1 ½”, les dimensions de les arquetes
seran de 120x60x60 cm de llum.
Estarà formada per una solera de maó recolzada en un botzinejat de grava de 30 centímetres per
drenatge, sobre el que es recolzarà un muret de 15 centímetres de gruix construït amb totxanes deixant
l’ultima penjada per recolzament del marc. L’interior de l’arqueta anirà enfosquit amb morter de 1 a 3.
Es disposarà pasamurs amb canonada de PVC lleugera de 15 cm de llargada i amb diàmetre doble al
de la canonada a instal·lar.
La tapa serà de fosa dúctil tipus hidràulica de 60x60 cm, una amb el primer cas o dues juntes amb el
segon cas, de resistència B-125 les ubicades dintre dels parterres i C-250 les ubicades als camins, estaran
dotades de cargols de bloqueig i seran de tipus homologat per l’AMB
2.4.2.8.6

Arqueta AH6 per subministrament de fonts.

Les arquetes utilitzades seran com a mínim de 40x40x40 cm. Estarà formada per una solera de formigó,
sobre el que es recolzarà un muret de 15 cm de gruix construït per totxana deixant l’ultima penjada per
recolzament del marc.
L’interior de l’arqueta anirà enfosquit amb morter de 1 a 3. Es disposarà pasamurs amb canonada de
PVC lleugera de 15 cm de llargada i amb diàmetre doble al de la canonada a instal·lar.
La tapa serà de fosa dúctil tipus hidràulica de 40x 40 cm, de resistència B-125 les ubicades dintre dels
parterres i C-250 les ubicades als camins, estaran dotades de cargol de bloqueig i seran de tipus
homologat per l’AMB
2.4.2.8.7

Arqueta AE1 per registre de conduccions elèctriques.

Les arquetes utilitzades seran com a mínim de 40x40x40 cm. Estarà formada per una solera de maó
recolzada en un botzinejat de grava de 30 centímetres per drenatge, sobre el que es recolzarà un
muret de 15 centímetres de gruix construït amb totxanes deixant l’ultima penjada per recolzament del
marc. L’interior de l’arqueta anirà enfosquit amb morter de 1 a 3. Els corrugats de pas dels conductors
seran visibles al interior de la arqueta.
La tapa serà de fosa dúctil tipus hidràulica de 40x 40 cm, de resistència B-125 les ubicades dintre dels
parterres i C-250 les ubicades als camins, estaran dotades de cargol de bloqueig i seran de tipus
homologat per l’AMB
2.4.3
2.4.3.1

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
RASES PER A LES CANONADES DE REG

Es refereix a l'obertura i condicionament del terreny necessari per a deixar-hi instal·lades les canonades
de reg i el cablejat elèctric. S'acomplirà el que prescriu el PPTG
2.4.3.2

INSTAL.LACIÓ DE LA CANONADA DE REG I CABLEJAT

Es refereix a totes les operacions necessàries per a instal·lar correctament les canonades de reg de
Policlorur de vinil PVC i Polietilè de baixa i alta densitat PE i el cablejat elèctric.
S'acomplirà el que prescriu l'article 10 " Instal·lació de canonades " del PPTG i Reglament Elèctric de
Baixa Tensió.

Projecte Executiu de les actuacions de millora en el Parc del Canal de l’Infanta al municipi de Cornellà de Llobregat

2.4.3.3

TRONETES VALVULERIA I COMPTADORS

Són els habitacles construïts d'obra, o prefabricats, on aniran protegides i instal·lades les vàlvules i els
comptadors. Seran accessibles des de l'exterior mitjançant tapes de fosa. Acomplirà el que prescriu
l'article 657 " Fàbriques de maó" del PG-3.
A banda de totes les característiques esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol altra que es
consideri necessària o interessant. Existeixen en el mercat diverses tronetes prefabricades les quals
hauran de tenir l'aprovació de la Direcció d'Obra en el cas que s'emprin en el present projecte.
2.4.3.4

INSTAL.LACIÓ DELS ELEMENTS DEL REG

Es refereix a tots els treballs d’instal·lació, previs i posteriors, necessaris, per a deixar els elements
perfectament instal·lats i a punt per posar-los en funcionament, sense cap altre manipulació que no
sigui la de manteniment.
En el present projecte s'evitarà l'ús de les bobines verticals d'unió dels aparells amb la canonada
secundària. En substitució s'empraran tubs de polietilè de baixa densitat del mateix diàmetre de la
rosca de l’element, els quals s'uniran horitzontalment a l'aspersor i difusor i a la canonada mitjançant
collarins i colzes.
2.4.3.5

RASES PER A LES CANONADES DE REG

Les rases s'executaran segons assenyala els plànols de projecte, on la profunditat lliure (punt superior de
la canonada al terreny ) serà de 0'50 metres en l'interior del parterre, i de 0'80 metres en les zones de
vorera i calçada. Se les protegirà amb sorra de riu, sent l'ordre d'execució el següent: excavació, llit de
sorra de 0'10 metres, instal·lació de la canonada i tub corrugat de PVC de protecció del cablejat, en el
cas que hi sigui previst, i tapat amb sorra fins a 0'15 metres per sobre la coronació del tub. La resta de
material de replè de la rasa s'emprarà el terreny de la pròpia excavació, exempt de material superior a
5 cm, pel cas de parterres. En la calçada el material de replè serà el formigó H-150.
2.4.3.6

INSTAL.LACIÓ DE LA CANONADA DE REG I CABLEJAT

Es refereix a totes les operacions necessàries per a instal.lar correctement les canonades de reg de
Policlorur de vinil PVC i Polietilè de baixa i alta densitat PE i el cablejat elèctric.
S'acomplirà el que prescriu l'article 10 " Instalació de tuberies " del PPTGTAA i Reglament Elèctric de
Baixa Tensió.
Polietilè PE baixa i alta densitat (ús alimentàri) Una vegada inspeccionada la idoneïtat de la canonada
i accessoris per les juntes segons el que s'especifica en l'article 352 " Canonada de reg" es netejaran
amb dissolvent, del tipus aprovat per la Direcció d'Obra, tant els extrems de la canonada on hagi
d'anar les juntes com la peça d'accessori, deixant-los assecar. A continuació, una vegada comprovats
que estant ben secs, es muntaran els accessoris comprovant que estiguin ben roscats i no hi manqui
cap de les peces. El conjunt se l'assentarà en el llit de sorra de la rasa. Quan ja es disposi de trams
suficientment llargs se'ls taparà amb sorra. En els colzes, derivacions i altres peces la canonada es
protegirà dels cops d'ariet mitjançant massissos de formigó.
Cablejat elèctric El tub corrugat de PVC de protecció s'instal·larà en la rasa després de col·locada la
canonada. Mitjançant el cable guia del tub que s'haurà deixat prèviament en el tub corrugat es farà
passar el cablejat elèctric
2.4.3.7

INSTAL.LACIÓ DELS ELEMENTS DEL REG

Es refereix a tots els treballs d’instal·lació, previs i posteriors, necessaris, per a deixar els elements
perfectament instal·lats i a punt per posar-los en funcionament, sense cap altre manipulació que no
sigui la de manteniment.
2.4.3.7.1

Aspersors i difusors

Una vegada instal·lada la canonada secundària de reg i abans de la última estesa de terra vegetal es
procedirà a preparar i col·locar les bobines o canonades d'unió entre l'aspersor o difusor i la canonada
secundària. Una vegada instal·lades se'ls taparà la sortida per tal que no hi penetri terra i se'ls col·locarà
una fita en el terreny per a poder-les trobar després. Una vegada estesa l'última capa de terra vegetal i
abans de fer la sembrada es col·locaran els aspersors i difusors deixant-los enrasats amb el terreny. S'hi
construiran els dispositius d'antivandalisme especificats a l’apartat corresponent. Es regularan de
manera que s'aconsegueixi una pluviometria uniforme i homogènia. A l'hora d'enrasar els aparells amb
el terreny s'haurà de tenir molta cura de no intentar enfonsar-los senzillament apretan-los cap a baix.
Això pot produir la ruptura de la junta de la canonada que tot just es troba sota de l'aparell.
2.4.3.7.2

Programador

Una vegada instal·lat el cablejat fins el punt on haurà d'anar el programador i feta l'escomesa de
subministrament elèctric, es construirà el pedestal de manera que el programador quedi a una alçada
mínima d'un metre i mig respecte al terra. Aquest pedestal tindrà la suficient resistència i estabilitat per
suportar esforços laterals, per la qual cosa se li farà una base de formigó de 0,80x0,80x0,80 que quedarà
enrasada amb el terreny. A continuació s’instal·larà l'armari de protecció i el programador amb les
corresponents connexions. Se'l programarà segons les directrius que assenyali la Direcció d'Obra per a
que tot seguit comencin els cicles de reg.
El programador se’l connectarà al terra mitjançant una pica de terra i cable nu de Cu. A la sortida de
l'alimentació amb el cable de 3 x 6 mm2 anirà protegit mitjançant diferencial i magnetotèrmic.
L’instal·lador haurà d'impartir classes concertades sobre el maneig del programador a aquell personal
de la MMAMB, de l'Ajuntament i empresa de manteniment que hagin d'utilitzar-lo.
2.4.4

VERIFICACIONS DE CONTROL

Es refereix a totes aquelles proves necessàries que s'hauran de dur a terme en la xarxa de reg instal·lada
per tal de comprovar la qualitat dels materials, la qualitat en l'execució i la qualitat en el funcionament.
2.4.4.1

MATERIALS

Per a cadascun dels materials instal·lats se li faran les proves de qualitat que assenyala el pla de control
de qualitat de l'annex de la memòria i les proves de qualitat i certificats de qualitat que prescriu el
present Plec en cadascun dels seus apartats.
2.4.4.2

EXECUCIÓ

Es comprovarà en el decurs de l'obra:
 Marca, model i fabricant de cadascun dels materials, a fi de comprovar si gaudeixen de
l'aprovació de la Direcció d'Obra.
 Qualitat de les terres i sorra de replè de les rases.
 Profunditat de les rases.
 Comprovació en l'aplec de l'estat dels tubs.
 Comprovació de com s'estan realitzant les juntes amb les peces especials i massissos de formigó. Es
forçarà fins a la ruptura alguna d'elles.
 Comprovar com s'estan enrasant amb el terreny els aparells.
 Abans que s'hagin instal·lat la majoria dels aspersors i difusors, es comprovarà el sistema
antivandàlic intentant arrancar del terra algun d'ells.
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2.4.4.3

FUNCIONAMENT

Es realitzaran els proves hidràuliques de pressió i estanqueïtat i cobertura següents:
2.4.4.3.1

Abans de començar la prova es deuen col·locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la
canonada i la rasa deu estar parcialment farcida deixant les juntes descobertes.
S’iniciarà la prova omplint d’aigua la canonada, mantenint-se plena la canonada al menys 2 h.
L’omplert de la canonada es realitzarà deixant oberts tots els element que puguin donar sortida a
l’aire, els quals s’aniran tancant desprès i successivament de baix a dalt. En el punt més alt, en cas de
que no hi sigui, es col·locarà una reixeta de purga per l’expulsió de l’aire i es comprovarà que les
vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes.
Un cop transcorregudes les dos hores, es començarà a fer pujar lentament la pressió, de forma que
l’increment de la mateixa no superi un quilo per cm2 i minut. Un cop obtinguda la pressió desitjada, es
deixarà de fer durant trenta minuts. La prova es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps (30
minuts) el manòmetre no acusi un descens superior a la rel quadrada de la pressió de prova (Kg/cm2)
dividit per 5. Quan el descens 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
no sobrepassi la magnitud indicada.
Prova d’estancament

Desprès d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió anterior, 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 deu
subministrar-se 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-se
expulsat l’aire. La duració de la prova d’estancament serà de dues (2) hores i la pèrdua en aquest
temps serà inferior al valor donat per la fórmula
V=KxLxD
A on V és la pèrdua total de la prova en litres
L és la longitud del tram objecte de la prova en metres
D és el diàmetre interior en metres
K és un coeficient depenent del material
El contractista a la 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.
2.4.4.3.3

Cu = 100 (1-  (Pli - Pl mitjana))
i* Pl mitjana

Prova de pressió

Per a la xarxa primària es comprovarà fent el tancament de les vàlvules de cada sector. Per a la xarxa
secundària es comprovaran cadascuna de les estacions de reg de forma individual mantenint la
vàlvula de bola i electrovàlvula tancades i posant taps provisionals en els tubs dels emissors.

2.4.4.3.2

Segons la formula de Christiansen calcularem el coeficient d’uniformitat.

Prova de cobertura

Reg per aspersió: Entre dos aspersors qualsevol d’un sector de reg , la diferència de pressió no pot ser
superior al 20 % i la variació de cabal serà com a màxim del 10%. Un cop finalitzar el projecte i
executada la instal·lació, mitjançant pluviòmetres repartits al llarg del sector, obtindrem les diferent
pluviometries en cada punt mostrejat (Pli) i la pluviometria mitjana.
La disposició dels pluviòmetres serà aleatòria, repartits per tota la superfície a testar, i com a mínim un
punt cada 50 m2

Si la instal·lació ha estat projectada d’acord amb les premisses apuntades, el Cu estarà per sobre del
80 %, encara que en alguns casos poden considerar-se acceptables valors del 75%
Reg localitzat: Donat que els degoters a utilitzar són autocompensants es controlarà el cabal que
donen els degoters en posicions més desfavorables. La diferencia entre cabal serà com a màxim del
2%.
2.4.4.3.4

Altres comprovacions

Es comprovarà el funcionament de les vàlvules i electrovàlvules, una per una, fent-les treballar a les
condicions extremes.
Es comprovarà el funcionament de tots els aspersors i difusors, un per un, deixant-los durant una estona
llarga per veure si es produeixen embassaments.
Es comprovarà exhaustivament cadascun dels programadors: modificant els programes, obrint i
tancant manualment cadascun dels sectors, modificant els temps de reg, etc.
A banda de totes aquestes comprovacions esmentades la Direcció d'Obra podrà exigir qualsevol altra
que es consideri necessària o interessant.
Totes les proves de funcionament aniran a càrrec del Contractista ja que es consideren incloses dins del
preus unitaris del materials i de la instal·lació.
2.4.5

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

Excavació i tapat de la rasa S'amidarà i abonarà per metres cúbics ( m3 ) realment executats segons els
perfils tipus dels plànols del projecte, no sent d'abonament els excessos no autoritzats per la Direcció de
l'Obra. El preu unitari inclou l'enretirada de pedres superiors a 3 cm en el cas que s'utilitzi el sòl de la
pròpia excavació, i poseiran com a mínim la condició de sòl adequat segons PG-3, i en el cas que la
Direcció d'Obra autoritzi la utilització del sòl de la pròpia excavació.
Transport de terres S'abonarà i amidarà per metres cúbics ( m3 ) sobre perfils de plànols, no sent
d'abonament els excessos injustificats o aquell material que no s'hagi transportat a l'abocador.
Material granular. Sorra. S'abonarà i amidarà per metres cúbics ( m3 ) sobre perfils de plànols, no sent
d'abonament els excessos injustificats.
Canonada de reg L'amidament i abonament de les canonades es realitzarà en base a la longitud útil
en metres lineals de xarxa realment col·locada (ml) quedant inclòs en el preu unitari el solapatge de les
unions i la part proporcional de peces especials i accessoris, en el cas que aquestes no s'abonin
separadament.
Cablejat elèctric S'amidarà i abonarà per metres lineals de cable instal·lat (ml). El preu unitari inclou els
empalmaments i connexionats, i el subministrament i col·locació del tub corrugat de PVC de protecció
en les rases, en el cas que no sigui d'abonament per separat dins del capítol de jardineria i xarxa de reg
del projecte.
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Aspersors: S'amidarà i abonarà per unitat d'aparell d'aspersor col·locat. En el preu unitari estan incloses
les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria fins l'aspersor, i la protecció antivandàlica.

2.5

MANTENIMENT FINS LLIURAMENT DEFINITIU.

Difusors: S'amidarà i abonarà per unitat d'aparell de difusor col·locat. En el preu unitari estan incloses les
conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria fins el difusor, i la protecció antivandàlica.

2.5.1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Degoteig: S'amidarà i abonarà per ml de canonada de degoteig col·locada. En el preu unitari estan
incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria

Durant el període de garantia es realitzaran totes les operacions de manteniment que requereix per
que la zona ajardinada es mantingui en perfecte estat.

Boca de reg: S'amidarà i abonarà per unitat (ut.) de boca de reg col·locada. En el preu unitari estan
incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria o principal fins la vàlvula. La
troneta, marc i tapa està inclòs dins del preu unitari.

Els criteris de qualitat a aplicar en l’execució d’aquestes partides seran el que regulen els contractes de
manteniment del sistema de Parcs Metropolitans, vigents en aquest moment i que es troben en el Plec
de Condicions Tècniques General del esmentat Servei.

Vàlvules i altres elements de reg: S'amidarà i abonarà per unitat (ut.) col·locada. En el preu unitari estan
incloses les conduccions i peces especials des de la xarxa secundaria o principal fins la vàlvula. La
troneta, marc i tapa s'amidarà i abonarà a part.

2.5.2

Tronetes S'amidaran i abonaran per unitat ( ut) realment fabricada i inclouen el marc i la tapa de fosa
dúctil.

2.5.2.1

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

UNE 53112: Plásticos. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado
para conducción de agua a presión, 1988.
UNE 53131: Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.
Características y métodos de ensayo, 1990.
UNE 53133 pel cas de les canonades de polietilè de baixa densitat PE, ús alimentari
UNE 53177-1: Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plasti-ficado
para canalizaciones a presión. Unión por adhesivo o rosca. Cotas de monta-je,
1989.
UNE 53177-2: Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plastifi-cado
para canalizaciones a presión. Unión por junta elástica. Cotas de montaje, 1989.
UNE 53188-1: Plásticos. Materiales termoplásticos a base de polietileno y copolí-meros
de etileno. Parte 1: Designación, 1991.
UNE 53367: Plásticos. Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE) para ramales
de microirrigación. Características y métodos de ensayo, 1990.
UNE 53375: Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono de polio-lefinas
y sus transformados, 1983.
ISO 161-1: Tubs amb materials termoplàstics per al transport de fluids. Diàmetres
exteriors nominals i pressions nominals. Part 1: Sèries mètriques, 1996..2.2.8..
Les canonades de Polietilè d'Alta Densitat PE/MRS-100, tipus banda blava i els seus accessoris i juntes
hauran de complir la norma europea CEN/TC 155

ARBRAT.

 S'efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar
l'estrès hídric.
 En la freqüència que sigui necessari es reposaran les olles a fi i efecte de que en el procés
d'irrigació obtindré la màxima capacitat d'aigua.
 Es realitzaran els tractament de poda necessaris per a anar mantenir una estructura
equilibrada.
 S'efectuarà un adobament químic amb adobs alliberació lenta (9 mesos).
 Tractament fitosanitari els necessaris segons les especificacions en el apartat 4.2.2.
 En el període o estació corresponent s'efectuaran les reposicions de les falles segons les
clàusules del Plec de Condicions Tècniques
 S'eliminarà les herbes dels escossells i l'entrecavat dels mateixos.
 L'entutorat estarà en perfectes condicions durant el període de garantia per assolir la seva
funció.

Programador: S'amidarà i abonarà per unitat d'aparell ( ut. ) totalment instal·lat. El preu unitari inclou la
presa de terra i les proteccions diferencials i magnetotèrmiques.
2.4.6

CONDICIONS DE LA EXECUCIÓ DE LA PARTIDA

2.5.2.2

RESIDUS

Es procedirà a la recollida de residus, tal i com s’esmenta a l’apartat 4.1.9. A més de la recollida de
nous tipus de residus que es puguin generar, tal i com seria el cas de les deixalles urbanes. El tractament
per a aquestes restes seria el mateix que el referit a l’apartat de Reciclatge de Residus.
2.5.3

UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT

Les despeses generades en concepte de manteniment al llarg del període de garantia es consideren
incloses en els preus de plantació i en general no generaran un abonament per aquest concepte,
excepte en el cas que explícitament quedi reflexat a les partides d’obra.
2.5.4

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Plec de Condicions Tècniques vigents per a la contractació del Servei de Manteniment Integral del
Sistema de Parcs Metropolitans
Plec de Prescripcions Tècniques de Manteniment dels Espais Verds, publicat per a la Diputació de
Barcelona
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2.6
2.6.1

REPOSICIÓ DE MARRES.
DEFINICIÓ.

Senten per Unitat d’obra “Reposició de marres” el conjunt d’operacions que tenen per objecte reposar
el material vegetal mort o en un deficient estat de desenvolupament.
2.6.2

CONDICIONS DELS MATERIALS.

El material vegetal a reposar serà sempre el mateix que el que s’ha retirat per causes de mort o
malaltia.
En el cas d’arbustos o arbres, els paràmetres que s’han de controlar en la plantació són: Gènere,
espècie i varietat, altura màxima o mínima i el diàmetre a un metre d’alçada, que serà el que tinguin,
en el moment de l’arrencament, els altres arbres del mateix tipus. Les condicions del material vegetal
per arbustos i arbres vindran definides en els articles corresponents del present plec.
En el cas de gespes i hidrosembres, el material vegetal tindrà que ser el mateix que el que s’ha sembrat
anteriorment i no ha emergit. Els paràmetres que s’han de controlar són: Gèneres i espècies, el tipus de
mescles i els seus percentatges. Les condicions del material vegetal per gespes i hidrosembres vindran
definides en els articles corresponents del present plec.
En últim cas qualsevol modificació estarà sota verificació de la Direcció d’Obra.
2.6.3

EXECUCIÓ I POSADA EN OBRA.

Les plantacions, les sembres i les hidrosembres seran les mateixes que les originals, descrites en els
articles corresponents del present plec. En qualsevol actuació, sempre es respectarà el material vegetal
proper.

2.6.4

AMIDAMENT I ABONAMENT

No serà objecte d’abonament la reposició de marres en las quals s’hagi detectat en el programa de
control de Qualitat una deficiència del manteniment d’acord amb el present document o en PPTP
associat a l’obra, ni que es trobin en període de garantia.
Es mesurarà i abonarà pels preus de reposició adjudicats a les unitats de diferents dimensionats de
planta i superfície.
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DOCUMENT NÚM 4: PRESSUPOST
1. AMIDAMENTS
2. QUADRE DE PREUS NÚM 1
3. QUADRE DE PREUS NÚM 2
4. ESTADÍSTICA DE PARTIDES
5. PRESSUPOST GENERAL

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS
Obra
CAPITOL

Pàg.:
01
01

1

AMIDAMENTS
2

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Pàg.:

enderroc vorada

220,000

220,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

M219UF42

Num.

M2

Text

1

ZONES

2

Previsio

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A 4
CM I EN ELS ENCAIXOS LATERALS I FINALS EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFÀLTIC, AMB
FRESADORA DE CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESOR,
CARREGA DE RUNES SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFICIE FRESADA
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

F2194XL5
Num.

Text

1

ZONES

2

Previsio

F219FBA0

T

[C]

Superficie

Num.

10,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T
Tall pav. asfalt (previsió)

F21LCI01
Num.
1

M2

[C]

[D]

[E]

[F]

Long

unitats

3,500

6,000

Text

Tipus

ZONES

T

[C]

[D]

Superficie

%

[E]

Num.

9

1

Tipus

ZONES

T

[C]

[D]

Superficie

%

[E]

Tipus

[C]

[D]

115,000

F21QA801

U

Num.

Text

M

11

TOTAL Fórmula

F21QA701

Num.

[C]

[D]

[E]

1,000

U

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS MOLLA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A
MAGATZEM MUNICIPAL

U

Text

2

10,000

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS TOBOGAN O GRONXADOR, ENDERROC DE DAUS DE
FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

12

TOTAL Fórmula

T
Retirada gronxadors

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F21QA981

U

TOTAL Fórmula
Text

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS ESTRUCTURA METÀL·LICA O FUSTA, AMB UN VOLUM
APARENT DE FINS A 25 M3, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL
Tipus

1

2,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T
Retirada jocs d'infants

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

115,000

DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Tipus

4,000

RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL
I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

TOTAL AMIDAMENT
F2191305

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

2

6

[F]

4,000

21,000 C#*D#*E#*F#

115,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

Num.

2

45,000

Long

40,000

[F]

45,000 C#*D#*E#*F#

DEMOLICIÓ DE CUNETA TRAPEZOÏDAL DE FORMIGÓ DE FINS A 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB PARETS DE
15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR DE DOS MARTELLS PNEUMÀTICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

T

F21QBB01

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Text

[F]

TOTAL AMIDAMENT

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

M2

Text

1

40,000

F2194AU5

M

21,000

[F]

[E]

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

DEMOLICIO DE PAVIMENT DE VORERA I ESCALA COL.LOCAT SOBRE FORMIGO, AMB UN ESPESSOR
DE FINS A 35 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS.

2

5

[D]

Long
4,500

1

%

TOTAL AMIDAMENT
4

previsio

G21D6PQA
Num.

10
2

T

[C]

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR
Tipus

1

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
8

10,000

220,000

TALL DE PAVIMENT DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE
DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

2

10,000

Text

Text

1

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
Tipus

M

TOTAL Fórmula

M

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

Num.

Superficie
10,000

M2

F219FFC0

2

TOTAL AMIDAMENT
2

7

2

[F]

TOTAL Fórmula

13

F21QAVV1

U

5,000

RETIRADA DE MOBILIARI - BANC, PAPERERES, APARELLS ESPORTIUS, TAULA PING PONG, TAULA
PICNIC...- EXISTENTS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
L'EQUIPAMENT A MAGATZEM PER POSTERIOR COL·LOCACIÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MEÀNICA

1

T

Long

PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I FUNCIONAMENT.
Euro

Euro
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:
[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

1

Posterior col·locació

T

2

Retirada paperera

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

4

Retirada de Bancs

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

F21B3001
Num.

M

Text

Tipus

T
Retirada barna escales

F21B1VV1

talús zona prat

1.990,000

3

[C]

[D]

[E]

Num.

16,000

[F]

F221C472

M3

Text

TOTAL Fórmula

Long
15,000 C#*D#*E#*F#
15,000

DESMUNTATGE DE TANCA METÀL·LICA RIGIDA I DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB BASE DE FORMIGÓ,
AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

T

Text

Tipus

1
2

T
Tanca acces nord

[C]

[D]

[E]

[F]

F9WZVV02
Num.

U

1

ZONES

2

Previsió

Tipus

T

85,000

0,050

4,250 C#*D#*E#*F#

Formigó tintat 2

60,000

0,250

15,000 C#*D#*E#*F#

4

Asfalt negre

35,000

0,050

5

Fresat

940,000

0,000

6

Paviment 60x40

155,000

0,000

7

Sauló

540,000

0,200

8

Sorra de Bellpuig

140,000

0,600

84,000 C#*D#*E#*F#

270,000

0,400

108,000 C#*D#*E#*F#

G222V55P

Num.

M3

Text

1
2

Previsions

F22113L2
Num.
1

Text

M2

15

Asfalt negre

16

Fresat

940,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

17

Paviment 60x40

155,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

18

Sauló

540,000

0,550

0,200

59,400 C#*D#*E#*F#

19

Sorra de Bellpuig

410,000

0,550

0,200

45,100 C#*D#*E#*F#

20,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

T

C#*D#*E#*F#
T

Area

Gruix

%

260,000

0,550

0,200

35,000

0,550

0,200

28,600 C#*D#*E#*F#
3,850 C#*D#*E#*F#

unitats
TOTAL AMIDAMENT

10,000 C#*D#*E#*F#
4

10,000

F227T00F

[C]

[D]

[E]

[F]

Long

amplada

alçada

UNITAS

1,000

1,000

1,000

5,000

[C]

M2

Text

[D]

[E]

T

2

Formigó tintat

3

Asfalt negre

4

Sorra de Bellpuig

550,950

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
Tipus

1

[C]

[D]

Area

Gruix

[E]

[F]

260,000

5

F921201J
Num.

M3

Text

260,000 C#*D#*E#*F#
35,000 C#*D#*E#*F#

410,000

410,000 C#*D#*E#*F#

5,000 C#*D#*E#*F#

T

2

Formigó tintat

3

Asfalt negre

705,000

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM
Tipus

1

TOTAL Fórmula

35,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Area

Gruix

260,000

0,150

39,000 C#*D#*E#*F#

35,000

0,250

8,750 C#*D#*E#*F#

5,000

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ
Tipus

93,000 C#*D#*E#*F#

Formigó tintat

TOTAL AMIDAMENT
2

Area
93,000

Previo Saneig

EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE L'ENDERROC DE PAVIMENT DE
QUALSEVOL TIPUS AFECTAT, LA SEVA REPOSICIÓ I EL REBLERT DE LES ZONES EXCAVADES AMB
MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA, INCLOENT LA COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA-

T

0,000 C#*D#*E#*F#
108,000 C#*D#*E#*F#

14

20,000 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
MOVIMENTS DE TERRES

Tipus

0,000 C#*D#*E#*F#

20,000

Num.

1

T
Area Infantil P

1,750 C#*D#*E#*F#

13

TOTAL AMIDAMENT

01
02

TOTAL Fórmula

12

10,000

Obra
CAPITOL

Gruix

[F]

Formigó tintat 1

11

DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE QUALSEVOL PAVIMENT

Text

Area

[E]

Long

TOTAL AMIDAMENT
16

[D]

3

9

TOTAL Fórmula

[C]

2

10
Num.

1.990,000

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ
Tipus

1

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
6

F928101J
Num.

Text

M3

47,750

SUBBASE MATERIAL SELECCIONAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Area
Euro

4

1.990,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15,000

M

Pàg.:

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
15

TOTAL Fórmula

DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

1
2

AMIDAMENTS
2

Text

TOTAL AMIDAMENT
14

3

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

T

2

Formigó tintat

3

Asfalt negre

4

Sorra de Bellpuig

Area

01
03

AMIDAMENTS
2

Gruix % Saneig (pre

260,000

0,550

0,200

28,600 C#*D#*E#*F#

35,000

0,550

0,200

3,850 C#*D#*E#*F#

410,000

0,550

0,200

45,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
CAPITOL

5

Asfalt negre

35,000

6

F9F5VVV1

M2

77,550

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
PAVIMENTACIÓ

Num.

Text

2

F9G3DUG3

Num.

M3

Text

Tipus

1
2

PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON COLORANTE HF-4 MPA DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN Y
CONSISTENCIA PLÁSTICA, COLOCADO CON TRANSPORTE INTERIOR MECÁNICO, TENDIDO Y
VIBRADO MECÁNICO Y ACABADO RAYADO MANUAL, INCLUIDO CORTE JUNTA DE 1/3 DEL ESPESOR,
RIEGO DE CUIDADO Y PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADOS LATERALES

T
Formigó tintat

[C]

[D]

Area

Gruix

260,000

0,180

[E]

[F]

2

F9Z4AA15
Num.

M2

Text

1
2

T
Formigó tintat

[C]

[D]

Tipus

Area

Gruix

F9GZ2524

[F]

Num.

Tipus

1

Juntes cada 15m2

T

2

Formigó tintat

[C]

[E]

F9H1VVV2

Num.
1
2

T

[F]

Tipus

ZONES

T

Asfalt negre

F9J1V015
Num.
1

M2

Num.

0,066

Tipus

ZONES

T

9

17,160

Area

Gruix

410,000

0,200

[F]

T
Sorra de Bellpuig (zona jocs)

M3

Text

82,000 C#*D#*E#*F#
82,000

[C]

[D]

Area

Gruix

[E]

[F]

185,000

TOTAL Fórmula

PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA BELLPUIG GARBELLADA DE 3 A 5 MM CANTELL RODO,
SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL
MATERIAL AMB MITJANS MECANICS
Tipus

T

[C]

[D]

Area

Gruix

[E]

[F]

0,200

48,000 C#*D#*E#*F#
74,000 C#*D#*E#*F#

F922101F

M3

Text

Tipus

T
Previsio

[C]

[D]

Area

Gruix

10,000

0,100

[E]

M

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F961V43P

122,000

SUBBASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM

4,375
11

TOTAL Fórmula

0,400

2,500

TOTAL Fórmula

185,000

240,000

Num.

4,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

185,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

TOTAL Fórmula

185,000

2

[F]

[E]

Sorra de Bellpuig (zona jocs)

1

Capes

[D]

Sorra de Bellpuig

Densitat

Superfícies

[C]

3

Gruix

[E]

40,000

2

Superfície

[D]

40,000 C#*D#*E#*F#

GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 A 250
G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR
Tipus

1

[E]

[C]

Text

F9AQU210

[D]

0,050

T
Sorra de Bellpuig

M2

TOTAL Fórmula

ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA GRANÍTICA EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM
Tipus

TOTAL Fórmula

17,160 C#*D#*E#*F#

[F]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

REG D'ADHERENCIA ECR-1, AMB EMULSIO CATIONICA I NETEJA DEL FERM

Text

2

[C]

35,000

M3

Text

F7B451F0

Num.

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO AC16 SURF D B60/70 AMB GRANULAT
PER A BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA
DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA
DE CALÇADA

Text

8

Area
260,000

Gruix

260,000

TOTAL AMIDAMENT
4

2

260,000 C#*D#*E#*F#

[D]

Area

[E]

TOTAL AMIDAMENT

TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE JUNT DE RETRACCIÓ DE
6 A 8 MM D'AMPLÀRIA I FONDÀRIA >= 4 CM

Text

[D]

40,000

1

260,000

M

[C]

46,800

TOTAL AMIDAMENT
3

T

1

[E]

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 60X40X7 CM TIPUS VULCANO DE BREINCO O
EQUIVALENT, DE QUALSEVOL COLOR, ACABAT IMPERMEABLE, EN VORERES DE MES D'1 M
D'AMPLADA, AMB BASE DE 15 CM DE FORMIGO INCLOSA, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ADEQUACIÓ DE TAPA DE REGISTRE A NOVA RASAT I REPARACIÓ DE LA PART INFERIOR - 1 METRE
D'ALÇADA- DE LES FAÇANES AFECTADES PER LES OBRES

Paviment 60x40

E225AH70
Num.

ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080
Tipus

7

46,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

35,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

6

35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

1

Pàg.:

1,000

VORADA PREFABRICADA TIPUS JARDÍ J-1 O O SIMILAR DE FORMIGÓ 150X300X1000, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER MIXT
1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L, INCLOS PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ
DE CORBES I CANTONADES.

Euro

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

7

AMIDAMENTS
5

TOTAL Fórmula

FDA1U050

Pàg.:

U

POU CIRCULAR DE REGISTRE DE DIÀMETRE 80 CM I 1,60 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE 20 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, PARET D'ANELLES PREFABRICADES
DE FORMIGÓ O DE MAÓ CALAT ARREBOSSAT I LLISCAT, I PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS, RECRESCUT TRONCOCÒNIC FINS A TAPA DE REGISTRE, BASTIMENT I TAPA DE FOSA
DÚCTIL DE DIÀMETRE 70 CM, MARC APARENT QUADRAT, GRAONS AMB RECOBRIMENT DE
POLIPROPILÈ, AMB CONNEXIONS I ESTANC

Long
100,000

100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

100,000
AMIDAMENT DIRECTE

12

F961V45P

Num.

M

VORADA PREFABRICADA TIPUS TAULÓ P-3 O SIMILAR DE FORMIGÓ 80X200X1000, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER MIXT
1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L, INCLOS PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ
DE CORBES I CANTONADES.

Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

01
05

1

FQ10U092

U

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
MOBILIARI URBÀ

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA TAULA PÍCNIC -E-PICNIC- DE LA CASA FRABREGAS O
SMILIAR DE 1770X1530X700 DE FUSTA DE PI TRACTADA AUTOCLAU CLASSE IV COMPOSTA PER DOS
BANCS I LA TAULA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LA TOTALMENT INSTAL·LADA

100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
04

Obra
CAPITOL

2,000

TOTAL Fórmula

Long
100,000

Obra
CAPITOL

100,000

AMIDAMENT DIRECTE
2

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
CLAVEGUERAM I DRENATGE

FQ31UL25

U

2,000

FONT PER EXTERIORS DE FOSA EN L TIPUS ATLÀNTIDA DE SANTA I COLE O EQUIVALENT, DE 120 CM
D'ALÇÀRIA, AMB BROC AMB POLSADOR, DUES TAPES DE REGISTRE DAVANTERA I POSTERIOR I 1
MÒDUL DE REIXA DE FOSA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA
AMIDAMENT DIRECTE

1

F2225121
Num.

M3

Text

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

7,000

3

FQ10U094

U

4,000

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FONT MINUS DOG DE LA CASA FABREGAS O SIMILAR,
FABRICADA EN ACER I ACER INOXIDABLE, AMB DOS AIXETES DE POLSADOR I UN D'ELLS ESTÀ
ADAPTAT COM ABEURADOR PER A GOSSOS. FORATS DE 6 MM PER CARGOLAR (OPCIONAL PER
ENCASTAR). INCLOU MÒDUL DE REIXA DE 1,00X1,00M, CONNEXIONS A LES XARXES DE
CLAVEGUERAM I AIGUA, COMPTADOR. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LA
TOTALMENT INSTAL·LADA

TOTAL Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7,000
AMIDAMENT DIRECTE

2

F9365G51

Num.

M3

Text

BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT
Tipus

[C]

[D]

[E]

Long

Ample

Alçada

7,000

0,600

0,600

[F]

4

FQ10VV00

T

2

2

1,000

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ TANCA DE FUSTA MODEL PARCS DE LA CASA HAPPYLUDIC O
SIMILAR, D'ALTURA 80CM, MODUL DE 200X81CM I PILARS DE FUSTA DE 9X9X150CM. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PEL SEU CORRECTA FUNCIONAMENT I COL·LOCACIÓ.

Text

Tipus

1

2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

M

TOTAL Fórmula
Num.

1

T
TJ1

[C]

[D]

[E]

[F]

F228580F

Num.

M3

Text

95,000 C#*D#*E#*F#

2,520

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM
Tipus

[C]

[D]

[E]

Long

Ample

Alçada

7,000

0,600

0,450

[F]

5

FQ10VV01

T

2

M

Text

Tipus

1

1,890 C#*D#*E#*F#

T

2

TOTAL AMIDAMENT

[C]

[D]

[E]

FD7FA375

M

TOTAL Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

1,890

TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
AMIDAMENT DIRECTE

[F]

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
4

95,000

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA MODEL PARCS DE LA CASA HAPPYLUDIC O
SIMILAR, DE 100X80CM. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA NECESSARIA PER A LA SEVA
CORRECTE COL·LOCACIÓ I FUNCIONAMENT-FONAMENTACIÓ, ANCLATGES, FRONTISSES..-

TOTAL Fórmula
Num.

1

TOTAL Fórmula

Long
95,000
TOTAL AMIDAMENT

3

8

7,000

Euro

Obra
CAPITOL

01
06

1,000

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
SERRRALLERIA

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

9

AMIDAMENTS
1

1

F991UA90

U

FR111020

M2

ESCOCELL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 180 CM DE DIÀMETRE, 20 CM D'ALÇÀRIA
I 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ
Num.

AMIDAMENT DIRECTE

Text

FQ10U098

U

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MODUL DE BARANA D'ACER GALVANITZADA (MUNTATNTS I
TRAVESSERES) I PASSAMÀ DE FUSTA DE PI VERNISSADA DE 40X70CM, DE 1,10M D'ALÇADA I 1,20M
D'AMPLADA, CARGOLADA A PAVIMENT EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LA TOTALMENT INSTAL·LADA

Text

Tipus

1
2

T
Xo

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

M

2,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

1
2

T
X4

[C]

[D]

[E]

XPAECVV6

Num.

3

Tipus

[C]

1

[D]

[E]

Num.
1

U

[F]

Tipus

CERTIFICACIO

T

[C]

[D]

FR22U010

TOTAL Fórmula

1

[C]

T

M2

[D]

[F]

[F]

U

3.000,000

DESCOMPACTACIÓ I ESPONJAMENT DE LES TERRES AMB RETROEXCAVADORA, FINS A 60 CM DE
FONDÀRIA, INCLOU EL PERFILAT MECÀNIC SUPERFICIAL POSTERIOR.
Tipus

[C]

T

M2

[D]

[E]

[F]

Text

Tipus

ZONES

T

3.000,000 C#*D#*E#*F#
3.000,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

TOTAL Fórmula

M3

Text

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

JI-M

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
2,000

10,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

FR3P1211

1
2

Euro

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

long

amplada

Alçada

40,000

1,000

1,000

0,250

TOTAL AMIDAMENT

Num.

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
JARDINERIA I REG
JARDINERIA

10,000

APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE GRAVA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT
SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

2

6

Text

M3

TOTAL Fórmula

Unitats
10,000

FR3PVV01

TOTAL Fórmula

EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 120X80X150CM, AMB MINICARREGADORA
SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

2

5

TOTAL Fórmula

3.000,000 C#*D#*E#*F#

3.000,000

1

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

JI-P

01
07
01

Tipus

1,000

2

Obra
CAPITOL
SOTSCAPITOL

M2

Text

FR2GVV01

Num.

1,000 C#*D#*E#*F#

[E]

1.010,000

TOTAL AMIDAMENT
4

CERTIFICACIÓ COMPLERTA DE TOTA L'ÀREA DE JOCS INFANTILS I DELS ELEMENTS QUE LA
COMPOSEN.

Text

1.010,000 C#*D#*E#*F#

3.000,000

1

12,000

1,000

FQ42VV02

TOTAL Fórmula

M2

12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ADEQUACIÓ DE L'ACTUAL TANCA ACCÈS NORD, DE
PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MACÀNICA PER DEIXAR-LA
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT

Text

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Unitats
12,000

PA

[E]

CONDICIONAMENT DEL SÒL AMB ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT,
FORMULACIÓ I DOSI SEGONS INDICACIONS DE LA DF, ESCAMPAT AMB TRACTOR AMB ADOBADORA
ACOBLADA

2

TOTAL AMIDAMENT
4

Text

1

2,000

[F]

M2

2

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA PER A ESCALES D'ACER GALVANITZADA (MUNTANTS I
TRAVESSERES), AMB TRES PASSAMANS DE FUSTA DE PI VERNISSADA DE 40X70CM, DE 1,10M
D'ALÇADA I 1,20M D'AMPLADA, CARGOLADA A PAVIMENT EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LA TOTALMENT INSTAL·LADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE

Text

[D]

1.010,000

TOTAL Fórmula

Num.
Num.

T

FR3A7020

Num.

2,000

FQ10U102

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
3

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOU LA TALA I
RETIRADA DELS ELEMENTS VEGETALS EN MAL ESTAT O MORTS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES I
BROSSA, LA CARREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

2

2
Num.

10

1,000
1

2

Pàg.:

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000

APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL GARBELLADA, A GRANEL, AMB
MITJANS MANUALS
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

long

amplada

Alçada

10,000

1,000

1,000

1,000

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

11

AMIDAMENTS

Pàg.:

12

SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE < 500 M2
TOTAL AMIDAMENT
7

FR632J73

U

10,000

Num.

PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA CADUCA DE 16 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA AMB L'ARREL NUA,
AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T, EN UN PENDENT DEL 25 AL 75 %

Text

Tipus

1

T

2
Num.
1

Text

Tipus

ZONES

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Text

10,000 C#*D#*E#*F#

1
2

10,000

T
Nou Arbrat

[C]

[D]

[E]

[F]

FR44F82B

Num.

U

Text

Tipus

T

5,000 C#*D#*E#*F#

2

[C]

[D]

[E]

[F]

T
4uts/m2

FR3P2353

Num.

M3

Text

14

T

2

Area jocs infantil I

3

Talús

5,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

m2

unitats

1.010,000

4,000

[E]

FR7212K0

M2

[F]

TOTAL Fórmula

T

2

Previsio proteccio arbre existents

17,000

17,000 C#*D#*E#*F#

4

Proteccio arbres nous existents

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

FR6BU025

U

5,000

Obra
CAPITOL
SOTSCAPITOL
OBRA ELEMENTAL

[F]

27,000

PLANTACIÓ D'ESPÈCIE VEGETAL EN CONTENIDOR DE 2-3 LITRES AMB MITJANS MANUALS, INCLOENT
LA DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA, L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ, LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE
REG, ELS PRIMERS REGS MANUALS, EL REPERFILAT, TALL DE LA MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU,
LA REPARACIÓ DEL REG DE GOTEIG EN CAS D'AVARIA I EL MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA
NOVA PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA

01
07
02
01

[C]

[D]

[E]

Num.

4.040,000

[F]

F222U905

M3

TOTAL Fórmula

4.040,000 C#*D#*E#*F#

4.040,000

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
JARDINERIA I REG
REG
OBRA CIVIL

TOTAL Fórmula

Area

Text

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.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Pericons xarxa primaria

2

60x60x60

15,000

0,700

0,700

0,700

5,145 C#*D#*E#*F#

3

80x80x60

2,000

0,900

0,900

0,700

1,134 C#*D#*E#*F#

4

30x30x25

7,000

0,350

0,350

0,300

0,257 C#*D#*E#*F#

5

Pericons xarxa secundaria

6

59x49x32

6,000

0,700

0,600

0,400

1,008 C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#

7

59x49x49

3,000

0,700

0,600

0,600

0,756 C#*D#*E#*F#

124,000

0,150

18,600 C#*D#*E#*F#

8

70x53x47

2,000

0,800

0,600

0,600

0,576 C#*D#*E#*F#

3.000,000

0,050

150,000 C#*D#*E#*F#

9

84x60x45

11,000

0,950

0,700

0,550

4,023 C#*D#*E#*F#

10

25x25x25

24,000

0,300

0,300

0,300

0,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
12

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS
Tipus

1

[D]

TOTAL Fórmula

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
11

[C]

SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 3 L
Tipus

1

Tipus

1

1
Text

Text

5,000

5,000

U

Num.

SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA PISSARDII (ATROPURPUREA) 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

Nou Arbrat

FR4JP631
Num.

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB
ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
10

U

Unitats
5,000

1
2

HRE22100

2.521,000

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
9

13

SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS) DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ
Tipus

TOTAL Fórmula

2.521,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

2.521,000

C#*D#*E#*F#

U

[E]

Area

Unitats
10,000

FR44D22D

[D]

TOTAL Fórmula

3

8

[C]

168,600

HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 30 G/M2, AIGUA,
MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2),
ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR
Euro

TOTAL AMIDAMENT
2

F222UR06

M

13,547

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
Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

Num.

Excavació manual en interior de parterr

1

2

PE40-25

107,000

107,000 C#*D#*E#*F#

2

3

PE40-32

297,000

297,000 C#*D#*E#*F#

4

4

PE40-40

321,000

321,000 C#*D#*E#*F#

5

PE40-50

920,000

920,000 C#*D#*E#*F#

6

PE40-63

3.711,000

3.711,000 C#*D#*E#*F#

8

Percentatge "A Origen"

P

-10,000

-535,600 PERORIGEN(G1:
G7,C8)
TOTAL AMIDAMENT

3

13

F222U3J4

Num.
1

M

Text

Excavació xarxa primària

[C]

[D]

[E]

[F]

678,000

M

F219U03J

M2

FR3PUZ00

Num.

M3

Text

9

1

TOTAL Fórmula

T
Percentatge "A Origen"

FDK262G8

Num.

138,500

0,000

SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PERFILAT DE SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O
FRANCA -SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%,
ESTES AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, A DOJO. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY,
L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.

2
4

F2R45069

P

M3

Obra
CAPITOL
SOTSCAPITOL
OBRA ELEMENTAL
TIPUS OBRA

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I FINS A 60CM D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Tipus

P

[C]

[D]

[E]

M2

[E]

[F]

3.000,000
Percentatge "A Origen"

[F]

01
07
02
02
01

U

Text

3.000,000 C#*D#*E#*F#

-10,000

-300,000 PERORIGEN(G1:
G3,C4)
2.700,000

105,000

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
JARDINERIA I REG
REG
INSTAL·LACIONS
XARXA PRIMARIA

-7,500 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

[D]

[E]

[F]

2

Pericó sectorial tipus-2

1,000

2

Pericó de registre

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

3

Pericó de pas de calçada tipus2

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

4

Pericó de pas de calçada tipus3

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

5

Pericó espai de lectura

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000 C#*D#*E#*F#

FDK2623J

U

1

Text

15,000

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X60 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
Tipus

Pericó sectorial tipus-1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

7

F932UX01

M3

BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA, ANIVELLAMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM,
AMIDADA SOBRE PERFIL
AMIDAMENT DIRECTE

8

FR71U020

M2

3

25,000

SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDRAD C3 SEGONS NTJ07N, AMB
MITJANS MANUALS, UN PENDENT <30%, SUPERFICIE < 500M2, INCLOENT LA COBERTURA MANUAL DE
LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU RENTADA I EL CORONAT POSTERIOR, EL MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DE LA NOVA PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA, I EN QUALSEVOL CAS, LA

FDKZHJB4
Num.

U

Text

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

67,500

TOTAL Fórmula

1

Num.

-10,000

[C]

TOTAL AMIDAMENT

M3
75,000 C#*D#*E#*F#

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE 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
Tipus

TOTAL Fórmula

75,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

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

TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE PANOT O PECES NATURALS O LLAMBORDINS AMB
DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

AMIDAMENT DIRECTE
6

T

[D]

14

678,000

AMIDAMENT DIRECTE
5

[C]

TOTAL AMIDAMENT

1
F219UX31

Tipus

AMIDAMENT DIRECTE

678,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

Text

4.820,400

EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X70 CM, REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. SENSE BANDA DE SENYALITZACIÓ.
Tipus

Pàg.:

2,000

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
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Pericó sectorial tipus-2

1,000

2

Pericó de registre

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

3

Pericó de pas de calçada tipus2

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

4

Pericó de pas de calçada tipus3

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

5

Pericó espai de lectura

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000 C#*D#*E#*F#

PRIMERA SEGA. AQUESTA PARTIDA S'ABONARÀ EN ACONSEGUIR EL 95% DE RECOBRIMENT DE LA
SUPERFÍCIE.

TOTAL AMIDAMENT
Euro

15,000
Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS
4

FDKZHL3J
Num.
1

U

Text

Pàg.:

Tipus

Pericó sectorial tipus-1

FJSDC20G

Num.
1

U

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Tipus

Num.
1

M

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

7,000

Tipus

[C]

Num.

M

Text

Num.
1

Text

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

FFB1UC42

1

[C]

[C]

[D]

[E]

[F]

M

Text

Xarxa prrimaria reg

FG22TH1K

M

[D]

[E]

[E]

FG22TL1K

M

737,000 C#*D#*E#*F#
-73,700 PERORIGEN(G1:
G2,C3)

[C]

[D]

[E]

663,300

[F]

TOTAL Fórmula

32,000 C#*D#*E#*F#
32,000

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
70,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

14

FG22TP1K

M

TOTAL Fórmula

FG22TQ1K

M

TOTAL Fórmula

Xarxa prrimaria boques de reg

431,000

431,000 C#*D#*E#*F#

2

Xarxa prrimaria reg

181,000

181,000 C#*D#*E#*F#

FN3G2774

U

56,000

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 200 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
AMIDAMENT DIRECTE

16

1

70,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

15

98,000

[F]

TOTAL Fórmula

-10,000

32,000

98,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[F]

737,000

AMIDAMENT DIRECTE

352,000

[F]

[E]

TOTAL Fórmula

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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.
[C]

[D]

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10
BARS DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 13244, PER AIGUA NO POTABLE, BANDA MARRÓ O LILA,
CONNECTAT PER ELECTROFUSIÓ O A PRESSIÓ AMB ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT. AMIDAMENT METRES REALMENT COL·LOCATS
Tipus

352,000 C#*D#*E#*F#

98,000

Tipus

P

[C]

TOTAL AMIDAMENT
12

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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.
Tipus

M

Percentatge "A Origen"

Num.

TOTAL Fórmula

336,000

352,000

Xarxa prrimaria boques de reg

FFB2945U

Xarxa prrimaria reg

3

336,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

1

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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.
Tipus

M

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
11

7,000

336,000

Xarxa prrimaria fonts

FFB2845U

Text

612,000

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS ALIMENTARI, BANDA BLAVA, CONNECTAT PER
ELECTROFUSIÓ O A PRESSIÓ AMB ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT. AMIDAMENT METRES REALMENT COL·LOCATS

7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

M

16

TOTAL Fórmula

13
1

FFB1UA45

Num.

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, 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.

Xarxa prrimaria fonts

FFB2745U

10

2,000

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

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.

Pericó de pas de calçada tipus1

FFB25355

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

AMIDAMENTS

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

TOTAL AMIDAMENT
5

15

7,000

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

Euro

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

17

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

2

Xarxa prrimaria reg

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

Num.
1

U

Text

8,000

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
Tipus

Xarxa prrimaria fonts

[C]

[D]

[E]

[F]

7,000

18

FN3G2A74

Num.
1

U

Text

Xarxa prrimaria boques de reg

[C]

[D]

[E]

[F]

7,000

FN3G2B74

Num.
1
2

U

Text

Xarxa prrimaria boques de reg

[C]

[D]

[E]

[F]

7,000

Num.
1

U

Text

Xarxa prrimaria reg

[C]

[D]

[E]

23,000

21

FJSBU257

U

Text

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
Tipus

Arbres

FJS5UG21

Num.

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

M2

Text

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000

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
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Sector 1

1,000

270,000

270,000 C#*D#*E#*F#

Sector 2

1,000

227,000

227,000 C#*D#*E#*F#

3

Sector 3

1,000

246,000

246,000 C#*D#*E#*F#

4

Sector 4

1,000

255,000

255,000 C#*D#*E#*F#

5

Sector 5

1,000

300,000

300,000 C#*D#*E#*F#

6

Sector 6

1,000

300,000

300,000 C#*D#*E#*F#

7

Sector 7

1,000

300,000

300,000 C#*D#*E#*F#

8

Sector 8

1,000

300,000

300,000 C#*D#*E#*F#

5,000 C#*D#*E#*F#

9

Sector 9

1,000

300,000

300,000 C#*D#*E#*F#

7,000 C#*D#*E#*F#

10

Sector 10

1,000

253,000

13

Percentatge "A Origen"

TOTAL Fórmula

P

253,000 C#*D#*E#*F#

-10,000

-275,100 PERORIGEN(G1:
G12,C13)

12,000

[F]

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
3

FJSDC20G

U

TOTAL Fórmula
Num.

23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

U

1

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 80 (PER A TUB DE 3 ´´ ), 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
Tipus

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
JARDINERIA I REG
REG
INSTAL·LACIONS
XARXA SECUNDARIA

TOTAL Fórmula

7,000

5,000

Xarxa prrimaria reg

FN3G2C74

2

23,000

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 3'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V VCA, PER A
PRESSIONS ENTRE 0,7 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE DE 10 A 80 M3/H, I TEMPERATURES DE FINS A
60ºC., TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.

Text

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.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Vàlvules antidrenant dels sectors de de

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

2

Vàlvules antidrenant dels sectors de de

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

FJS5R101

MARCA/MODEL: RAINBIRD/SERIE 100 O EQUIVALENT.
Num.

Euro

2.475,900

TOTAL AMIDAMENT
4

Text

U

18

2,000

TOTAL AMIDAMENT

7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
20

1

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 65 (PER A TUB DE 2 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
Tipus

FJS5UGA1

Num.

7,000

TOTAL AMIDAMENT
19

1

01
07
02
02
02

TOTAL Fórmula

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 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
Tipus

Obra
CAPITOL
SOTSCAPITOL
OBRA ELEMENTAL
TIPUS OBRA

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

Xarxa prrimaria fonts

FN3G2974

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

17

24,000

VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2''
DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS
1

Pàg.:

Vàlvules antidrenant dels sectors de de

12,000

19

AMIDAMENTS

Pàg.:

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

5

FN3143P7

Num.
1

U

Text

12,000

Vàlvules de rentat dels sectors de dego

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

EEU6U001

U

TOTAL Fórmula

12,000

Num.
1

U

Text

Text

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
Tipus

[C]

[D]

Pericó tipus font

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

[E]

[F]

Xarxa secundaria reg

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

Pericó de tipus font

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

FN3G2974

Num.

TOTAL Fórmula

U

1

Text

7,000

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
Tipus

Xarxa secundaria reg

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FJSDR51G

U

6,000

13

FN3G2A74

1

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

FJSDR60G

Num.
1

U

Text

3,000 C#*D#*E#*F#

Pericó de reg tipus 3

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

10

FJSDR80G

Num.

U

Text

[C]

[D]

[E]

Tipus

[C]

[D]

Xarxa secundaria reg

[F]

5,000

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

14

FNER1381

Num.

U

Text

5,000

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT
ROSCAT
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

1

Xarxa secundaria reg

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2,000 C#*D#*E#*F#

2

Pericó de tipus font

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2,000

[F]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 84X60X45 CM, AMB TAPA
AMB CARGOL, PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-SPR O EQUIVALENT.
Tipus

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 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

3,000

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 70X53X30+17 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL I ZÒCOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA
LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-JMB+VB-JMB-6EXT-B O EQUIVALENT.
Tipus

Text

5,000

TOTAL Fórmula
1

Pericó de reg tipus 2

TOTAL AMIDAMENT
9

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 59X49X30+17 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL I ZÒCOL, PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE
TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-STD+VB-STD-6EXT-B O EQUIVALENT.
Num.

Num.

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

1

10,000

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 59X49X30 CM, AMB TAPA
AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-STD O EQUIVALENT.
Tipus

11,000

TOTAL AMIDAMENT
12

FJSDR50G

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
AMIDAMENT DIRECTE

7

FN3G2774

Num.

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

11

VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA
MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I MUNTADA SUPERFICIALMENT
Tipus

20

15

FNER1681

Num.

TOTAL Fórmula

1

Pericó de reg tipus 4

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

2

Pericó de reg tipus 3G

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

Pericó de reg tipus 4G

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

Pericó de reg tipus 3+G

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

1

U

Text

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT
ROSCAT
Tipus

Xarxa secundaria reg

[C]

[D]

[E]

3,000

EN745C17

U

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

7,000

3,000

VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 25 BAR DE
PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I 24 BAR, DE LLAUTÓ, PREU

Euro

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

21

MITJÀ I MUNTADA SUPERFICIALMENT
Num.
1

Text

Tipus

Pericó de tipus font

[C]

[D]

AMIDAMENTS
22

[E]

[F]

6,000

FJSBU235

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.

6,000

1

17

FJSZC21R
Num.

U

Text

COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS PLÀNOL, CONNECTAT A
CANONADA D'ALIMENTACIÓ
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Pericó de reg tipus 2

3,000

Num.

U

Text

FFB25355

[C]

M

3,000

COL·LECTOR PER A GRUP DE 3 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS PLÀNOLS, CONNECTAT
A CANONADA D'ALIMENTACIÓ
Tipus

Xarxa secundaria reg

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

32,000

32,000

1

Text

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, 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.
Tipus

Xarxa secundària reg goteig

[C]

[D]

[E]

[F]

107,000

107,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

19

Pericó de reg tipus 3

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

Pericó de reg tipus 3G

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

FJSZC41R
Num.

U

Text

24

[C]

[D]

[E]

FFB26355

[F]

Num.
1

Pericó de reg tipus 4

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

2

Pericó de reg tipus 4G

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

Pericó de reg tipus 3+G

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

Num.
1

U

Text

25

Xarxa secundaria reg

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

FJSBU226

Num.
1

U

Text

Xarxa secundaria reg per goteig

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

26

10,000

12,000

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

297,000

TOTAL Fórmula

297,000 C#*D#*E#*F#

FFB2745U

M

Text

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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.
Tipus

1

Xarxa secundària reg

2

Xarxa secundària reg goteig

FFB2845U

Num.

M

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

89,000

89,000 C#*D#*E#*F#

232,000

232,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

321,000

[F]

TOTAL Fórmula

1

Xarxa secundària reg

670,000

670,000 C#*D#*E#*F#

2

Xarxa secundària reg goteig

250,000

250,000 C#*D#*E#*F#

4

Percentatge "A Origen"

-10,000

-92,000 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

P

TOTAL AMIDAMENT
27

TOTAL Fórmula

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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.
Tipus

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

297,000

TOTAL AMIDAMENT

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL PER A XARXA DE GOTEIG, AMB COS I
TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL
RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES
CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/PGA100+DRS DIAL O EQUIVALENT
Tipus

Xarxa secundària reg

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

21

Tipus

10,000

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT
GRADUAL, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN,
TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/PGA100 O EQUIVALENT
Tipus

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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.

TOTAL AMIDAMENT

Num.

FJSBU225

Text

107,000

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
20

M

3,000

COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS PLÀNOLS, CONNECTAT
A CANONADA D'ALIMENTACIÓ
Tipus

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.

FJSZC31R

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V, TIPUS PGA DE
RAIN BIRD, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES
Tipus

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

Text

22

TOTAL Fórmula

23
1

U

TOTAL Fórmula

Pàg.:

FFB2945U

M

828,000

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU

TOTAL AMIDAMENT

12,000

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
Euro

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

23

AMIDAMENTS

Pàg.:

ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.
Num.

Text

Tipus

1

Xarxa secundària reg

3

Percentatge "A Origen"

[C]

[D]

MARCA/MODEL: SAMCLA/SBP040 O EQUIVALENT.
[E]

3.711,000
P

[F]

TOTAL Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE

3.711,000 C#*D#*E#*F#

-10,000

-371,100 PERORIGEN(G1:
G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT

4

FJSAUE01

U

FG22TH1K

M

3.339,900

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
AMIDAMENT DIRECTE

29

FJS1UZ01

U

30

FJS22261

U

1

FJSAU010

01
07
02
02
03

U

FJSAU011

U

1

FRMAUR3J

01
07
02
03

PA

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
JARDINERIA I REG
REG
VARIS

AMIDAMENT DIRECTE
2

FRMAUR4J

PA

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.

FQAMVV01

01
08
01

U

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
JOCS INFANTILS
AREA JI-P

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMPI J3960 DE LA CASA HPC O SIMILAR. MUNTANTS I
COLUMPIS D'ACER GALVANITZAT ANCLATS A TRAVESSER DE FUSTA LAMINADA MITJANÇANT
PLETINES METÀL·LIQUES. CADIRA DE PLÀSTIC AMB 4 SUBJECCIONS DE SEGURETAT A PERÍMETRE
TUBULAR CIRCULAR METÀL·LIC. FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA
CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE
2

FQAMVV02

U

FJSAU013

U

1,000

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOLLES TWINY J834 DE LA CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA
DE PANELLS DE CONTRATXAPAT. FIXACIÓ A TERRA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA
CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

5,000
AMIDAMENT DIRECTE

3

1,000

1,000

PROGRAMADOR ALIMENTACIÓ AMB PILA DE 9VDC. I SORTIDA PER 2 ESTACIONS, COMUNICACIÓ
MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT, ELECTRÒNICAMENT AMB
CONSOLA I REMOTA PER INTERNET, INCLOENT LA CONFIGURACIÓ LA CONFIGURACIÓ AL SISTEMA
DE TELEGESTIÓ EXISTENT.
MARCA/MODEL: SAMCLA/SBP020 O EQUIVALENT.
AMIDAMENT DIRECTE

1

1,000

ANUL·LACIÓ DE XARXA REG EXISTENT, FORMAT PER:
- ARRENCADA DE PERICONS EXISTENTS.
- ARRENCADA DE CANONADES QUE INTERFEREIXIN AMB LA NOVA INSTAL·LACIÓ.
- OMPLERTA DEL FORAT DEL PERICÓ EXISTENT, AMB SAULÓ O TERRES DE LES PRÒPIES RASES I
CAPA TERRA VEGETAL.
INCLOENT TOT EL NECESSARI PER DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ TOTALMENT ANUL·LADA.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
CAPITOL
SOTSCAPITOL

4,000

DESMUNTATGE D'EQUIPS EXISTENTS EN PERICONS DE REG XARXA REG EXISTENT, FORMAT PER:
- ELECTROVÀLVULE.
- PROGRAMADORS.
LA RETIRADA ES REALITZARÀ AMB LA FINALITAT D'APROFITAR ELS ELEMENTS PER ÉSSER
UTILITZATS PER A MANTENIMENT POSTERIORMENT.

430,000

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
JARDINERIA I REG
REG
INSTAL·LACIONS
PROGRAMADORS REG

AMIDAMENT DIRECTE
2

Obra
CAPITOL
SOTSCAPITOL
OBRA ELEMENTAL

7,000

ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE COBERTURA DE 5,2 A 10,7 M, AMB COS EMERGENT DE
PLÀSTIC D'ALÇÀRIA 10 CM, AMB CONNEXIÓ DE DIÀMETRE 3/4´´, AMB VÀLVULA ANTIDRENATGE, I AMB
TAPA INDICADORA D'AIGUA NO POTABLE, I AMB MEMÒRIA DE SECTOR, CONNECTAT AMB UNIÓ
ARTICULADA A LA CANONADA, I REGULAT.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/5004+PCSAMRSS O EQUIVALENT.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
CAPITOL
SOTSCAPITOL
OBRA ELEMENTAL
TIPUS OBRA

28,000

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 TIPUS BARCELONA O MADRID
DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR 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.
AMIDAMENT DIRECTE

11,000

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

28

24

PROGRAMADOR, ALIMENTACIÓ AMB PILA DE 9VDC. I SORTIDA PER 4 ESTACIONS, COMUNICACIÓ
MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT, ELECTRÒNICAMENT AMB

3

FQAMVV03

U

1,000

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOLLES LOOPING J3961 DE LA CASA HPC O SIMILAR.

CONSOLA I REMOTA PER INTERNET, INCLOENT LA CONFIGURACIÓ LA CONFIGURACIÓ AL SISTEMA

ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT. FIXACIÓ A TERRA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU

DE TELEGESTIÓ EXISTENT.

TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT
Euro

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

25

AMIDAMENTS

Pàg.:

26

CASA KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT
AMIDAMENT DIRECTE
4

FQAMVV04

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BALANCÍ LA VACA J844 DE LA CASA HPC O SIMILAR.
ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT. FIXACIÓ A TERRA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU
TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE
5

FQAMVV06

1,000

U

7

01
08
02

Obra
CAPITOL
SOTSCAPITOL

FQAMVV07

U

U

1,000

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
XARXES D'INSTALACIONS
BAIXA TENSIÓ

FG1AU011

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL DESPLAÇAMENT D'ARMARI ELÈCTRIC EXISTENT A NOVA
UBICACIÓ INDICADA A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INCLOENT EXCAVACIÓ RASA, SUPORT QUADRE,
TRASLLAT QUADRE, CABLEJAT I TUBS CORRUGATS I CONNEXIONAT LÍNIES.
AMIDAMENT DIRECTE

FG1AU03J

PA

1,000

ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE PANELL DES DE LLUMENERA EXISTENT EN PARC I INDICADA EN LA
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INCLOENT EXCAVACIÓ RASA, SUPORT QUADRE, QUADRE, CABLEJAT I
TUBS CORRUGATS I CONNEXIONAT LÍNIES.

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 100200-3717 ICON (MODEL NOVA) DE LA CASA KOMPAN O
SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE
3

FQAMVV08

01
09
01

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
JOCS INFANTILS
AREA JI-M

AMIDAMENT DIRECTE
2

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONCEPTES DE DESPLAÇAMENT DELS TÈCNICS DE KOMPAN O
SIMILAR AMTJE ICON

1,000

2
1

PA

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1
Obra
CAPITOL
SOTSCAPITOL

XPAUVV01

1,000

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMBINACIÓ TIBOO J3952 DE LA CASA HPC O SIMILAR.
ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT I MUNTANTS DE FUSTA LAMINADA. ELEMENTS
METÀL·LICS D'ACER INOXIDABLE. FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLETINES
METÀL·LIQUES. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

XPAUVV02

PA

1,000

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONCEPTES D'INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA D'ACER
GALVANITZAT D'ALÇADA 6, 00 METRES AMB 3 PROJECTORS CLASSE I AMB LÀMPADA LED DE 31W
TIPS DISANO/CRIPTO O EQUIVALENT. INCLOU LES FEINES DE CONNEXIÓ A PUNT D'ENLLUMENAT
EXISTENT PROPER A LA ZONA DE JOCS, CABLE, DAU FORMIGÓ, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR
(CAIXA DE CONNEXIONS I PROTECCIÓ), PRESA DE TERRA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA
PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT I ANIVELLADA

1,000

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 100300-3737 ICON (MODEL ROCKY) DE LA CASA KOMPAN O
SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE
3

FQAMVV09

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 100500-3799 DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A
TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT
INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE
4

FQAMVV10

U

Obra
CAPITOL

1

1,000

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 101200-3737 ICON (MODEL SPACE) DE LA CASA KOMPAN O
SIMILAR. FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

01
10

F2226263

Num.

M3

Text

5

FQAMVV11

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE M98201-3817 (COLUMPI GEGANT) DE LA CASA KOMPAN O
SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE
6

FQAMVV16

U

1,000

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I MÉS DE 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA BIVALVA BATILON I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Long

Amplada

Alçada

2

MUR 1

12,500

0,800

0,600

6,000 C#*D#*E#*F#

3

MUR 2

12,500

0,800

0,600

6,000 C#*D#*E#*F#

4

RIOSTRA

6,000

0,300

0,600

1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

1,000

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
ESTRUCTURES I MURS

Tipus

1

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

1,000

F227U100

M2

13,080

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% P.M.AQUET PREU INCLOU
IGUALMENT LES ACTUACIÓNS DE PETIT ANIDAMENT I/O BAIX RENDIMENT.

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BLX410102-3737 BLOQX1 (ROCÒDROM COLOR LLIMA) DE LA
Euro

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS
1

Pàg.:
T

Long

Amplada

MUR 1

12,500

0,800

10,000 C#*D#*E#*F#

3

MUR 2

12,500

0,800

10,000 C#*D#*E#*F#

1

4

RIOSTRA

6

Llosa escala

E3C515H3
Num.

M3

Text

Alçada

Num.

T

MUR 1

12,500

0,200

1,000

0,000

3

MUR 2

12,500

0,200

1,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

5

Llosa escala

12,500

6,000

0,220

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

8

96,800

[C]

[D]

[E]

[F]

29,000

0,600

6,000 C#*D#*E#*F#

3

MUR 2

12,500

0,800

0,600

6,000 C#*D#*E#*F#

4

RIOSTRA

6,000

0,300

0,600

1,080 C#*D#*E#*F#

Num.

KG

Text

13,080

T

[C]

[D]

[E]

[F]

234,350

9

TOTAL Fórmula

1

234,350

T

[D]

[E]

[F]

KG

1,400

21,500

MUR 2

12,500

1,400

21,500

376,250 C#*D#*E#*F#

5

Cuneta llosa escala

12,500

6,000

21,500

1.612,500 C#*D#*E#*F#

E8B2PIA1

M2

Text

Tipus

T

[C]

[D]

Alçada

uts

1,000

2,000

25,000 C#*D#*E#*F#

3

MUR 2

12,500

1,000

2,000

25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Alçada

2,000

0,600

15,000 C#*D#*E#*F#

3

MUR 2

12,500

2,000

0,600

15,000 C#*D#*E#*F#

Num.

4

RIOSTRA

6,000

2,000

0,600

7,200 C#*D#*E#*F#

1

6

Llosa escala

12,500

6,000

75,000 C#*D#*E#*F#

2

MUR 1

3

MUR 2

12,500

[C]

[D]

K8B2VV02

[E]

[F]

Long

Alçada

uts

2

MUR 1

12,500

1,100

2,000

27,500 C#*D#*E#*F#

3

MUR 2

12,500

1,100

2,000

27,500 C#*D#*E#*F#

T

TOTAL AMIDAMENT
E45218QO

M3

Text

PINTAT DE MUR AMB PINTURA PLÀSTICA A DUES MANS
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Long

Alçada

12,500

1,000

TOTAL Fórmula

12,500 C#*D#*E#*F#

1,000

12,500 C#*D#*E#*F#

uts

TOTAL AMIDAMENT
11

F7J1B28A

M

25,000

FORMACIO DE JUNT DE TREBALL, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC
D'ANIMA PLANA, DE 230 MM D'AMPLARIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR

TOTAL Fórmula
Num.

1

M2

50,000

112,200

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB TAULÓ DE FUSTA, PER A MURS DE
CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA, D'UNA ALÇÀRIA <= 6 M, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST
Tipus

TOTAL Fórmula

Long

Amplada

Text

[F]

12,500

Long

M2

[E]

MUR 1

12,500

E32DC126

2.365,000

2

TOTAL Fórmula

10

376,250 C#*D#*E#*F#

PINTAT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ VIST, AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ, ANTIGRAFITTI, ANTI
GOSSOS, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA, APLICADA A
DUES MANS

MUR 1

Num.

7

Alçada

2

TOTAL AMIDAMENT
6

Long
12,500

TOTAL Fórmula

3

Num.

ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A LLOSES DE FONAMENTS
[C]

[F]

MUR 1

1

Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

234,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Text

[D]

2

T

2

Num.

[C]

ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, INCLÒS SEPARADORS, FILFERRO I MERMES
Tipus

29,000

ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 6 M, D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, INCLÒS SEPARADORS, FILFERRO I
MERMES
Tipus

1

0,000
TOTAL AMIDAMENT

E32B302Q

0,000 C#*D#*E#*F#

29,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

Alçada

M2

Alçada

1,800 C#*D#*E#*F#

0,800

E3CDC100

Amplada

28

TOTAL Fórmula

75,000 C#*D#*E#*F#

5

5

Long

[F]

0,300

Amplada

1

[E]

6,000

Long

Text

[D]

6,000

12,500

Num.

T

[C]

12,500

MUR 1

KG

Tipus

2

2

E3CB3000

Text

Pàg.:

FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT, INCLÒS VIBRAT I CURAT
Tipus

1

4

AMIDAMENTS

2

TOTAL AMIDAMENT
3

27

Text

Tipus

1

T

[C]

[D]

Long

Alçada

[E]

[F]

uts

2

MUR 1

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

MUR 2

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

55,000

TOTAL AMIDAMENT

FORMIGÓ PER A MUR DE CONTENCIÓ, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

12

TOTAL Fórmula

F7J1AAEA

M

2,000

FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC
D'ANIMA CIRCULAR, DE 300 MM D'AMPLARIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR

Euro

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

29

AMIDAMENTS

T

1

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

2

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

1,360

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

MUR 4

1,330

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

MUR 5A

1,950

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

8

MUR 5B

3,250

1,000

3,250 C#*D#*E#*F#

9

MUR 6

1,250

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

10

MUR 7

1,330

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

11

MUR 8

1,250

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

MUR 1

0,900

3

MUR 2

1,000

4

MUR 3A

1,300

5

MUR 3B

6
7

0,000

TOTAL AMIDAMENT
13

F961V48P

Num.

M

Tipus

1
2

T
Escales

F226120F

[E]

[F]

K24120D3

Num.

4

1

20,000

2

120,000 C#*D#*E#*F#

Num.

U

Text

1

[C]

[D]

UNITATS

Nº PORTES

6,000

1,000

[E]

K2R24200

M3

T

M3

Text

VOLUM

6,000

1,000

5,000

TOTAL Fórmula

5

41,400

[C]

[D]

UNITATS

Nº PORTES

VOLUM

4,000

1,000

1.500,000

Tipus

[C]

[D]

30,000

[E]

[F]

1,300

K2RA7LP0

Num.

M3

Text

T

2

[E]

m3

[F]

659,550 C#*D#*E#*F#
659,550

[C]

[D]

[E]

m3

[F]

Text

659,550 C#*D#*E#*F#
659,550

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 20 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

T

[F]

%

Escales

40,000

0,450

3

Pav. formigó

115,000

0,300

4

Vorada

220,000

0,200

0,500

22,000 C#*D#*E#*F#

5

Cuneta

4,000

0,800

0,300

0,960 C#*D#*E#*F#

18,000 C#*D#*E#*F#
34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

K2R542AA

Num.

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
Euro

TOTAL Fórmula

2

TOTAL Fórmula

7

TOTAL Fórmula

%

TOTAL AMIDAMENT
M3

TOTAL Fórmula

%

659,550

K2R642AA

7.800,000 C#*D#*E#*F#

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)
Tipus

1

TOTAL Fórmula

7.800,000

659,550

41,400

[F]

30,000 C#*D#*E#*F#

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

T

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

Nº PORTES

[F]

TOTAL AMIDAMENT

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL.LIC, CAPACITAT 5 M3 PER RUNA, ENTREGA, RECOLLIDA,
TRANSPORT DELS RESIDUS, INERTS O NO ESPECIALS,D'OBRA NOVA AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL
RESIDU I SUPLEMENT PER CONTENIR ALTRES RESIDUS INDUSTRIALS. TOT INCLÒS.

T

2

Tipus

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
ESTUDI GESTIO DE RESIDUS

Tipus

UNITATS

120,000

Num.

F2R5V04P

Text

K2R450DA
Num.

TOTAL Fórmula

6

1

[E]

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS
ESPECIALS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170903* SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

2

TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 24 T I TEMPS D'ESPERA PER A
LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM

01
11

KG

1

unitats

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
CAPITOL

[D]

TOTAL AMIDAMENT

TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

M3

T

K2RA8E00

long

AMIDAMENT DIRECTE
15

3

[D]

6,000

M3

[C]

TOTAL AMIDAMENT

[C]

TOTAL AMIDAMENT
14

Tipus

3,250

GRAO PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS SUPERSTEP WHITE DE BREINCO O SIMILAR, DE
60X40X15CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 20 CM D'ALÇÀRIA.

Text

Text

Alçada
0,000 C#*D#*E#*F#

2

30

SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

TOTAL Fórmula
Num.

1

Pàg.:

1

Text

M3

75,460

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20
T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A
20 KM
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

%
Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

2

Escales

40,000

0,450

3

Pav. formigó

115,000

0,300

4

Vorada

220,000

0,200

0,500

22,000 C#*D#*E#*F#

5

Cuneta

4,000

0,800

0,300

0,960 C#*D#*E#*F#

K2RA71H1

Num.

M3

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

T
40,000

0,450

Pav. formigó

115,000

0,300

4

Vorada

220,000

0,200

0,500

22,000 C#*D#*E#*F#

5

Cuneta

4,000

0,800

0,300

0,960 C#*D#*E#*F#

PA

M3

ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA GRANÍTICA EN TONGADES DE 25
CM, COM A MÀXIM
(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

47,28

€

P-2

E32B302Q

KG

ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 6 M,
D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, INCLÒS
SEPARADORS, FILFERRO I MERMES
(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

1,40

€

P-3

E32DC126

M2

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB TAULÓ DE FUSTA, PER
A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA, D'UNA
ALÇÀRIA <= 6 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

28,04

€

P-4

E3C515H3

M3

FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT, INCLÒS VIBRAT
I CURAT
(VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

82,41

€

P-5

E3CB3000

KG

ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, INCLÒS SEPARADORS,
FILFERRO I MERMES
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

1,26

€

P-6

E3CDC100

M2

ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A LLOSES DE FONAMENTS
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

25,26

€

P-7

E45218QO

M3

FORMIGÓ PER A MUR DE CONTENCIÓ, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA
(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

91,61

€

P-8

E8B2PIA1

M2

PINTAT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ VIST, AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ,
ANTIGRAFITTI, ANTI GOSSOS, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES
EN DISPERSIÓ AQUOSA, APLICADA A DUES MANS
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

14,67

€

P-9

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
(DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

17,25

€

P-10

EN745C17

U

VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE
25 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I
24 BAR, DE LLAUTÓ, PREU MITJÀ I MUNTADA SUPERFICIALMENT
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

36,55

€

P-11

F2191305

M

DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

4,25

€

P-12

F2194AU5

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ
(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

5,85

€

P-13

F2194XL5

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I

4,23

€

TOTAL Fórmula

Escales

XPAUVV19

E225AH70

%
18,000 C#*D#*E#*F#
34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

3

01
12

1

P-1

75,460

2

Obra
CAPITOL

Pàg.:

34,500 C#*D#*E#*F#

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Text

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

31

75,460

PRESSUPOST PARC DE LA INFANTA
VARIS

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT, EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I
SALUT.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

2

MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
P-14

F219FBA0

M

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM,
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

4,86

Pàg.:

3

P-25

F21QBB01

U

RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

93,46

€

P-26

F22113L2

M2

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

0,55

€

€

P-15

F219FFC0

M

TALL DE PAVIMENT DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR
(VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

8,09

€

P-27

F221C472

M3

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ
(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

3,93

€

P-16

F219U03J

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I FINS A 60CM
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ.
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

8,67

€

P-28

F2225121

M3

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

8,61

€

P-17

F219UX31

M

TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE PANOT O PECES NATURALS O
LLAMBORDINS AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

2,77

€

P-29

F2226263

M3

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I MÉS DE 4 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA BIVALVA BATILON I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

13,39

€

P-18

F21B1VV1

M

DESMUNTATGE DE TANCA METÀL·LICA RIGIDA I DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB
BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
(DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

17,96

€

P-30

F222U3J4

M

EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X70
CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE
PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. SENSE BANDA DE SENYALITZACIÓ.
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

8,48

€

P-19

F21B3001

M

DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ
(SETZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

16,90

€
P-31

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.
(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

16,24

€

P-32

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
(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

3,37

€

P-33

F226120F

M3

TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM
(SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)

6,20

€

P-34

F227T00F

M2

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

1,35

€

P-35

F227U100

M2

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% P.M.AQUET
PREU INCLOU IGUALMENT LES ACTUACIÓNS DE PETIT ANIDAMENT I/O BAIX
RENDIMENT.
(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

2,21

€

P-36

F228580F

M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS

20,06

€

P-20

F21LCI01

M2

DEMOLICIO DE PAVIMENT DE VORERA I ESCALA COL.LOCAT SOBRE FORMIGO, AMB
UN ESPESSOR DE FINS A 35 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS.
(SIS EUROS)

6,00

€

P-21

F21QA701

U

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS TOBOGAN O GRONXADOR, ENDERROC DE
DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

21,63

€

P-22

F21QA801

U

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS MOLLA, ENDERROC DE DAUS DE
FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL
(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

8,98

€

P-23

F21QA981

U

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS ESTRUCTURA METÀL·LICA O FUSTA, AMB
UN VOLUM APARENT DE FINS A 25 M3, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

54,08

€

RETIRADA DE MOBILIARI - BANC, PAPERERES, APARELLS ESPORTIUS, TAULA PING
PONG, TAULA PICNIC...- EXISTENTS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM PER POSTERIOR
COL·LOCACIÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MEÀNICA PER LA SEVA CORRECTA
COL·LOCACIÓ I FUNCIONAMENT.
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

31,58

P-24

F21QAVV1

U

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

4

A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
(VINT EUROS AMB SIS CENTIMS)
P-37

P-38

F2R45069

F2R5V04P

M3

U

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
(SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

7,78

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL.LIC, CAPACITAT 5 M3 PER RUNA,
ENTREGA, RECOLLIDA, TRANSPORT DELS RESIDUS, INERTS O NO
ESPECIALS,D'OBRA NOVA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ
DEL RESIDU I SUPLEMENT PER CONTENIR ALTRES RESIDUS INDUSTRIALS. TOT
INCLÒS.

24,08

M

VORADA PREFABRICADA TIPUS TAULÓ P-3 O SIMILAR DE FORMIGÓ 80X200X1000,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
165 L, INCLOS PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE CORBES I CANTONADES.
(ONZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

11,14

€

P-49

F961V48P

M

GRAO PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS SUPERSTEP WHITE DE BREINCO O
SIMILAR, DE 60X40X15CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE
20 CM D'ALÇÀRIA.

32,01

€

(TRENTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

F7B451F0

M2

GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 200 A 250 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR
(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

2,43

€

P-40

F7J1AAEA

M

FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB
PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA CIRCULAR, DE 300 MM D'AMPLARIA, COL·LOCAT A
L'INTERIOR
(VUITANTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

80,18

€

P-41

F7J1B28A

M

FORMACIO DE JUNT DE TREBALL, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL
ELASTOMERIC D'ANIMA PLANA, DE 230 MM D'AMPLARIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR
(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

47,69

€

P-42

F921201J

M3

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 %
DEL PM
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

31,75

€

P-43

F922101F

M3

SUBBASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

21,51

€

P-44

F928101J

M3

SUBBASE MATERIAL SELECCIONAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98
% DEL PM
(DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

19,33

€

P-45

F932UX01

M3

BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA, ANIVELLAMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 %
DEL PM, AMIDADA SOBRE PERFIL
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

21,82

€

P-46

F9365G51

M3

BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA
I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

87,92

€

VORADA PREFABRICADA TIPUS JARDÍ J-1 O O SIMILAR DE FORMIGÓ 150X300X1000,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
165 L, INCLOS PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE CORBES I CANTONADES.
(VINT EUROS AMB UN CENTIMS)

20,01

M

F961V45P

€

P-39

F961V43P

5

P-48

€

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

P-47

Pàg.:

P-50

F991UA90

U

ESCOCELL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 180 CM DE DIÀMETRE,
20 CM D'ALÇÀRIA I 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGÓ
(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

218,71

€

P-51

F9AQU210

M3

PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA BELLPUIG GARBELLADA DE 3 A 5 MM
CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC,
ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

48,78

€

P-52

F9F5VVV1

M2

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 60X40X7 CM TIPUS
VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE QUALSEVOL COLOR, ACABAT
IMPERMEABLE, EN VORERES DE MES D'1 M D'AMPLADA, AMB BASE DE 15 CM DE
FORMIGO INCLOSA, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ADEQUACIÓ DE TAPA DE
REGISTRE A NOVA RASAT I REPARACIÓ DE LA PART INFERIOR - 1 METRE D'ALÇADADE LES FAÇANES AFECTADES PER LES OBRES
(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

47,64

€

P-53

F9G3DUG3

M3

PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON COLORANTE HF-4 MPA DE RESISTENCIA A
FLEXOTRACCIÓN Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, COLOCADO CON TRANSPORTE
INTERIOR MECÁNICO, TENDIDO Y VIBRADO MECÁNICO Y ACABADO RAYADO
MANUAL, INCLUIDO CORTE JUNTA DE 1/3 DEL ESPESOR, RIEGO DE CUIDADO Y
PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADOS LATERALES
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

108,83

€

P-54

F9GZ2524

M

TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE JUNT
DE RETRACCIÓ DE 6 A 8 MM D'AMPLÀRIA I FONDÀRIA >= 4 CM
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

4,86

€

P-55

F9H1VVV2

T

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO AC16 SURF D B60/70
AMB GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA
AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE
L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

43,72

€

P-56

F9J1V015

M2

REG D'ADHERENCIA ECR-1, AMB EMULSIO CATIONICA I NETEJA DEL FERM
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

0,40

€

P-57

F9WZVV02

U

DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE
POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE QUALSEVOL PAVIMENT
(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

76,58

€

P-58

F9Z4AA15

M2

ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080
(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

2,94

€

€
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P-59

FD7FA375

M

TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB
PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

22,22

€

P-60

FDA1U050

U

POU CIRCULAR DE REGISTRE DE DIÀMETRE 80 CM I 1,60 M DE FONDÀRIA, AMB
SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE 20 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, PARET
D'ANELLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ O DE MAÓ CALAT ARREBOSSAT I
LLISCAT, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, RECRESCUT
TRONCOCÒNIC FINS A TAPA DE REGISTRE, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE
DIÀMETRE 70 CM, MARC APARENT QUADRAT, GRAONS AMB RECOBRIMENT DE
POLIPROPILÈ, AMB CONNEXIONS I ESTANC
(QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

434,63

€

P-61

FDK2623J

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X60 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
(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

117,72

€

P-62

FDK262G8

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE 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
(CENT SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

107,29

€

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
(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

101,55

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER
(CENT DOTZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

112,14

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS ALIMENTARI,
BANDA BLAVA, CONNECTAT PER ELECTROFUSIÓ O A PRESSIÓ AMB ACCESSORIS
METÀL·LICS, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.
AMIDAMENT METRES REALMENT COL·LOCATS
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

12,48

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BARS DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 13244, PER AIGUA NO
POTABLE, BANDA MARRÓ O LILA, CONNECTAT PER ELECTROFUSIÓ O A PRESSIÓ
AMB ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT. AMIDAMENT METRES REALMENT COL·LOCATS
(CATORZE EUROS AMB SET CENTIMS)

14,07

P-63

P-64

P-65

P-66

FDKZHJB4

FDKZHL3J

FFB1UA45

FFB1UC42

U

U

M

M

P-69

FFB2745U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, 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.
(CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)

5,02

€

P-70

FFB2845U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, 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.
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

6,56

€

P-71

FFB2945U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, 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.
(VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

8,30

€

P-72

FG1AU011

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL DESPLAÇAMENT D'ARMARI ELÈCTRIC
EXISTENT A NOVA UBICACIÓ INDICADA A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INCLOENT
EXCAVACIÓ RASA, SUPORT QUADRE, TRASLLAT QUADRE, CABLEJAT I TUBS
CORRUGATS I CONNEXIONAT LÍNIES.
(MIL SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

1.071,46

€

P-73

FG1AU03J

PA

ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE PANELL DES DE LLUMENERA EXISTENT EN PARC I
INDICADA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INCLOENT EXCAVACIÓ RASA, SUPORT
QUADRE, QUADRE, CABLEJAT I TUBS CORRUGATS I CONNEXIONAT LÍNIES.
(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

192,52

€

P-74

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
(TRES EUROS AMB UN CENTIMS)

3,01

€

P-75

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
(QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

4,17

€

P-76

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
(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

5,31

€

P-77

FG22TQ1K

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I

7,43

€

€

€

€

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, 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.
(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

3,94

€

P-68

FFB26355

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE

4,92

€

7

DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, 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.
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€

P-67

Pàg.:

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

8

CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 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
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
P-78

P-79

FJS1UZ01

FJS22261

U

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 TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR 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.
(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

267,36

ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE COBERTURA DE 5,2 A 10,7 M, AMB COS
EMERGENT DE PLÀSTIC D'ALÇÀRIA 10 CM, AMB CONNEXIÓ DE DIÀMETRE 3/4´´, AMB
VÀLVULA ANTIDRENATGE, I AMB TAPA INDICADORA D'AIGUA NO POTABLE, I AMB
MEMÒRIA DE SECTOR, CONNECTAT AMB UNIÓ ARTICULADA A LA CANONADA, I
REGULAT.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/5004+PCSAMRSS O EQUIVALENT.
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

51,74

U

VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

10,68

€

P-81

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
(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

5,85

€

P-82

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
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

11,89

€

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.
(QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)

481,03

PROGRAMADOR ALIMENTACIÓ AMB PILA DE 9VDC. I SORTIDA PER 2 ESTACIONS,
COMUNICACIÓ MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT,
ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I REMOTA PER INTERNET, INCLOENT LA
CONFIGURACIÓ LA CONFIGURACIÓ AL SISTEMA DE TELEGESTIÓ EXISTENT.
MARCA/MODEL: SAMCLA/SBP020 O EQUIVALENT.
(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

576,33

PROGRAMADOR, ALIMENTACIÓ AMB PILA DE 9VDC. I SORTIDA PER 4 ESTACIONS,
COMUNICACIÓ MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT,
ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I REMOTA PER INTERNET, INCLOENT LA
CONFIGURACIÓ LA CONFIGURACIÓ AL SISTEMA DE TELEGESTIÓ EXISTENT.
MARCA/MODEL: SAMCLA/SBP040 O EQUIVALENT.
(SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

685,68

P-83

P-84

P-85

FJSAU010

FJSAU011

FJSAU013

U

U

U

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.
(SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

622,98

€

P-87

FJSBU225

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA
DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT
SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/PGA100 O EQUIVALENT
(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

72,69

€

P-88

FJSBU226

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL PER A XARXA DE
GOTEIG, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/PGA100+DRS DIAL O EQUIVALENT
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

147,43

€

P-89

FJSBU235

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A
9V, TIPUS PGA DE RAIN BIRD, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA
MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN
PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES
(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

104,98

€

P-90

FJSBU257

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 3'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V
VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 0,7 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE DE 10 A 80 M3/H,
I TEMPERATURES DE FINS A 60ºC., TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/SERIE 100 O EQUIVALENT.
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

193,62

€

P-91

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.
(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

20,97

€

P-92

FJSDR50G

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE
59X49X30 CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE
GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-STD O EQUIVALENT.
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

43,81

€

P-93

FJSDR51G

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE
59X49X30+17 CM, AMB TAPA AMB CARGOL I ZÒCOL, PER TANCAR COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-STD+VB-STD-6EXT-B O EQUIVALENT.
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

53,41

€

€

FJS5R101

9

P-86

€

P-80

Pàg.:

€

€

€
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P-94

FJSDR60G

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE
70X53X30+17 CM, AMB TAPA AMB CARGOL I ZÒCOL PER TANCAR COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-JMB+VB-JMB-6EXT-B O EQUIVALENT.
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

63,81

€

P-95

FJSDR80G

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE
84X60X45 CM, AMB TAPA AMB CARGOL, PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE
GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-SPR O EQUIVALENT.
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

147,72

€

P-96

FJSZC21R

U

COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS
PLÀNOL, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

23,83

€

P-97

FJSZC31R

U

COL·LECTOR PER A GRUP DE 3 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS
PLÀNOLS, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

26,58

€

COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS
PLÀNOLS, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

29,15

€

P-98

FJSZC41R

U

FN3143P7

U

VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT
DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I MUNTADA
SUPERFICIALMENT
(DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

17,96

€

P-100 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
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

24,24

€

P-101 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
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

31,24

€

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 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
(TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)

35,06

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 65 (PER A TUB DE 2 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
(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

95,43

P-99

P-102 FN3G2A74

P-103 FN3G2B74

U

U

Pàg.:
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P-104 FN3G2C74

U

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 80 (PER A TUB DE 3 ´´ ), 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
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

139,67

€

P-105 FNER1381

U

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB
PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

32,13

€

P-106 FNER1681

U

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB
PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

133,93

€

P-107 FQ10U092

U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA TAULA PÍCNIC -E-PICNIC- DE LA CASA
FRABREGAS O SMILIAR DE 1770X1530X700 DE FUSTA DE PI TRACTADA AUTOCLAU
CLASSE IV COMPOSTA PER DOS BANCS I LA TAULA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LA TOTALMENT INSTAL·LADA
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

197,78

€

P-108 FQ10U094

U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FONT MINUS DOG DE LA CASA FABREGAS O
SIMILAR, FABRICADA EN ACER I ACER INOXIDABLE, AMB DOS AIXETES DE
POLSADOR I UN D'ELLS ESTÀ ADAPTAT COM ABEURADOR PER A GOSSOS. FORATS
DE 6 MM PER CARGOLAR (OPCIONAL PER ENCASTAR). INCLOU MÒDUL DE REIXA DE
1,00X1,00M, CONNEXIONS A LES XARXES DE CLAVEGUERAM I AIGUA, COMPTADOR.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LA TOTALMENT INSTAL·LADA
(VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

875,67

€

P-109 FQ10U098

U

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MODUL DE BARANA D'ACER GALVANITZADA
(MUNTATNTS I TRAVESSERES) I PASSAMÀ DE FUSTA DE PI VERNISSADA DE
40X70CM, DE 1,10M D'ALÇADA I 1,20M D'AMPLADA, CARGOLADA A PAVIMENT
EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LA TOTALMENT
INSTAL·LADA

118,88

€

121,88

€

(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
P-110 FQ10U102

M

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA PER A ESCALES D'ACER
GALVANITZADA (MUNTANTS I TRAVESSERES), AMB TRES PASSAMANS DE FUSTA DE
PI VERNISSADA DE 40X70CM, DE 1,10M D'ALÇADA I 1,20M D'AMPLADA, CARGOLADA
A PAVIMENT EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LA
TOTALMENT INSTAL·LADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE

€
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
P-111 FQ10VV00

M

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ TANCA DE FUSTA MODEL PARCS DE LA CASA
HAPPYLUDIC O SIMILAR, D'ALTURA 80CM, MODUL DE 200X81CM I PILARS DE FUSTA
DE 9X9X150CM. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PEL SEU CORRECTA
FUNCIONAMENT I COL·LOCACIÓ.
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

41,50

€

P-112 FQ10VV01

M

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA MODEL PARCS DE LA CASA
HAPPYLUDIC O SIMILAR, DE 100X80CM. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA
NECESSARIA
PER
A
LA
SEVA
CORRECTE
COL·LOCACIÓ
I

131,54

€

€
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FUNCIONAMENT-FONAMENTACIÓ, ANCLATGES, FRONTISSES..(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
P-113 FQ31UL25

P-114 FQ42VV02

P-115 FQAMVV01

U

U

U

Pàg.:

13

CASA KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

FONT PER EXTERIORS DE FOSA EN L TIPUS ATLÀNTIDA DE SANTA I COLE O
EQUIVALENT, DE 120 CM D'ALÇÀRIA, AMB BROC AMB POLSADOR, DUES TAPES DE
REGISTRE DAVANTERA I POSTERIOR I 1 MÒDUL DE REIXA DE FOSA, ANCORADA
AMB DAU DE FORMIGÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA
(MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

1.550,56

CERTIFICACIÓ COMPLERTA DE TOTA L'ÀREA DE JOCS INFANTILS I DELS ELEMENTS
QUE LA COMPOSEN.
(CINC-CENTS EUROS)

500,00

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMPI J3960 DE LA CASA HPC O SIMILAR.
MUNTANTS I COLUMPIS D'ACER GALVANITZAT ANCLATS A TRAVESSER DE FUSTA
LAMINADA MITJANÇANT PLETINES METÀL·LIQUES. CADIRA DE PLÀSTIC AMB 4
SUBJECCIONS DE SEGURETAT A PERÍMETRE TUBULAR CIRCULAR METÀL·LIC.
FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA
PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

1.171,78

(DEU MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€
P-122 FQAMVV09

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 100500-3799 DE LA CASA KOMPAN O
SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

5.447,15

€

39.913,78

€

16.503,92

€

17.029,74

€

(CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€
P-123 FQAMVV10

U

€

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 101200-3737 ICON (MODEL SPACE) DE LA
CASA KOMPAN O SIMILAR. FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT
(TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

P-124 FQAMVV11

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE M98201-3817 (COLUMPI GEGANT) DE LA CASA
KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

(MIL CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
(SETZE MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
P-116 FQAMVV02

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOLLES TWINY J834 DE LA CASA HPC O
SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT. FIXACIÓ A TERRA AMB
DAU DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT

1.130,45

€
P-125 FQAMVV16

U

(DISSET MIL VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

(MIL CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
P-117 FQAMVV03

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOLLES LOOPING J3961 DE LA CASA HPC O
SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT. FIXACIÓ A TERRA AMB
DAU DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BLX410102-3737 BLOQX1 (ROCÒDROM COLOR
LLIMA) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

1.272,02

€

1.011,27

€

P-126 FR111020

M2

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
INCLOU LA TALA I RETIRADA DELS ELEMENTS VEGETALS EN MAL ESTAT O MORTS,
LA RECOLLIDA DE BRANQUES I BROSSA, LA CARREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

0,87

€

P-127 FR22U010

M2

DESCOMPACTACIÓ I ESPONJAMENT DE LES TERRES AMB RETROEXCAVADORA,
FINS A 60 CM DE FONDÀRIA, INCLOU EL PERFILAT MECÀNIC SUPERFICIAL
POSTERIOR.
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

0,81

€

P-128 FR2GVV01

U

EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 120X80X150CM, AMB
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE
40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %
(DOTZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

12,02

€

P-129 FR3A7020

M2

CONDICIONAMENT DEL SÒL AMB ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT
LENT, FORMULACIÓ I DOSI SEGONS INDICACIONS DE LA DF, ESCAMPAT AMB
TRACTOR AMB ADOBADORA ACOBLADA
(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

0,35

€

P-130 FR3P1211

M3

APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL GARBELLADA,
A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS
(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

83,82

€

P-131 FR3P2353

M3

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT

59,84

€

(MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)
P-118 FQAMVV04

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BALANCÍ LA VACA J844 DE LA CASA HPC O
SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT. FIXACIÓ A TERRA AMB
DAU DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT
(MIL ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

P-119 FQAMVV06

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMBINACIÓ TIBOO J3952 DE LA CASA HPC O
SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT I MUNTANTS DE FUSTA
LAMINADA. ELEMENTS METÀL·LICS D'ACER INOXIDABLE. FIXACIÓ A TERRA AMB
BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLETINES METÀL·LIQUES. INCLOU TOTA L'OBRA
CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

10.109,36

€

(DEU MIL CENT NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
P-120 FQAMVV07

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 100200-3717 ICON (MODEL NOVA) DE LA
CASA KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

12.031,43

€

10.419,89

€

(DOTZE MIL TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
P-121 FQAMVV08

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 100300-3737 ICON (MODEL ROCKY) DE LA
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ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8
M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
P-132 FR3PUZ00

M3

SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PERFILAT DE SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE
TEXTURA SORRENCA O FRANCA -SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA
DE 15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, A DOJO. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES
PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

34,90

Pàg.:

15

P-141 FRMAUR3J

PA

DESMUNTATGE D'EQUIPS EXISTENTS EN PERICONS DE REG XARXA REG EXISTENT,
FORMAT PER:
- ELECTROVÀLVULE.
- PROGRAMADORS.
LA RETIRADA ES REALITZARÀ AMB LA FINALITAT D'APROFITAR ELS ELEMENTS PER
ÉSSER UTILITZATS PER A MANTENIMENT POSTERIORMENT.
(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

230,46

€

P-142 FRMAUR4J

PA

ANUL·LACIÓ DE XARXA REG EXISTENT, FORMAT PER:
- ARRENCADA DE PERICONS EXISTENTS.
- ARRENCADA DE CANONADES QUE INTERFEREIXIN AMB LA NOVA INSTAL·LACIÓ.
- OMPLERTA DEL FORAT DEL PERICÓ EXISTENT, AMB SAULÓ O TERRES DE LES
PRÒPIES RASES I CAPA TERRA VEGETAL.
INCLOENT TOT EL NECESSARI PER DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ TOTALMENT
ANUL·LADA.
(SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

655,53

€

€

P-133 FR3PVV01

M3

APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE GRAVA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER
A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

44,15

€

P-134 FR44D22D

U

SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS) DE
PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

131,67

€

P-143 G21D6PQA

M

DEMOLICIÓ DE CUNETA TRAPEZOÏDAL DE FORMIGÓ DE FINS A 50 CM D'AMPLÀRIA,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR DE DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
(VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

20,94

€

P-135 FR44F82B

U

SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA PISSARDII (ATROPURPUREA) 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
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

248,22

€

P-144 G222V55P

M3

56,83

€

P-136 FR4JP631

U

SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 3 L
(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

3,87

€

EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE L'ENDERROC
DE PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS AFECTAT, LA SEVA REPOSICIÓ I EL REBLERT
DE LES ZONES EXCAVADES AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA, INCLOENT LA
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL
COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

P-137 FR632J73

U

PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA CADUCA DE 16 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA AMB
L'ARREL NUA, AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T, EN UN PENDENT DEL 25 AL 75
%
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

30,78

€

P-145 HRE22100

U

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I
125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M
D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

39,33

€

P-138 FR6BU025

U

PLANTACIÓ D'ESPÈCIE VEGETAL EN CONTENIDOR DE 2-3 LITRES AMB MITJANS
MANUALS, INCLOENT LA DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA, L'OBERTURA DEL CLOT DE
PLANTACIÓ, LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, ELS PRIMERS REGS MANUALS, EL
REPERFILAT, TALL DE LA MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU, LA REPARACIÓ DEL REG
DE GOTEIG EN CAS D'AVARIA I EL MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

2,58

€

P-146 K24120D3

M3

TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 24 T I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE
FINS A 2 KM
(UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

1,19

€

P-147 K2R24200

M3

20,52

€

SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDRAD C3 SEGONS
NTJ07N, AMB MITJANS MANUALS, UN PENDENT <30%, SUPERFICIE < 500M2,
INCLOENT LA COBERTURA MANUAL DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU RENTADA I
EL CORONAT POSTERIOR, EL MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA, I EN QUALSEVOL CAS, LA PRIMERA
SEGA. AQUESTA PARTIDA S'ABONARÀ EN ACONSEGUIR EL 95% DE RECOBRIMENT
DE LA SUPERFÍCIE.
(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

1,84

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN
FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

P-148 K2R450DA

M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
(CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

5,80

€

P-149 K2R542AA

M3

7,85

€

HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX
MANTENIMENT DE LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 30 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA
PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE
BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE < 500 M2
(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

1,22

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

P-150 K2R642AA

M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ

8,49

€

P-139 FR71U020

P-140 FR7212K0

M2

M2

€

€
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PER A TRANSPORT DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

Barcelona, novembre 2016

P-151 K2RA71H1

M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS
LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

15,99

€

P-152 K2RA7LP0

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)
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

4,94

€

P-153 K2RA8E00

KG

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS ESPECIALS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS AMB VUIT CENTIMS)

0,08

€

P-154 K8B2VV02

M2

PINTAT DE MUR AMB PINTURA PLÀSTICA A DUES MANS
(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

10,81

€

P-155 M219UF42

M2

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN
GRUIX DE 0 A 4 CM I EN ELS ENCAIXOS LATERALS I FINALS EN OBRES DE
RECOBRIMENT ASFÀLTIC, AMB FRESADORA DE CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I
ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESOR, CARREGA DE RUNES SOBRE
CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFICIE FRESADA
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

0,95

€

P-156 XPAECVV6

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ADEQUACIÓ DE L'ACTUAL TANCA
ACCÈS NORD, DE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MACÀNICA PER DEIXAR-LA TOTALMENT EN FUNCIONAMENT
(SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)

654,00

€

P-157 XPAUVV01

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONCEPTES DE DESPLAÇAMENT DELS
TÈCNICS DE KOMPAN O SIMILAR AMTJE ICON
(MIL SET-CENTS EUROS)

1.700,00

€

P-158 XPAUVV02

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONCEPTES D'INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA
D'ACER GALVANITZAT D'ALÇADA 6, 00 METRES AMB 3 PROJECTORS CLASSE I AMB
LÀMPADA LED DE 31W TIPS DISANO/CRIPTO O EQUIVALENT. INCLOU LES FEINES DE
CONNEXIÓ A PUNT D'ENLLUMENAT EXISTENT PROPER A LA ZONA DE JOCS, CABLE,
DAU FORMIGÓ, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR (CAIXA DE CONNEXIONS I
PROTECCIÓ), PRESA DE TERRA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT I ANIVELLADA
(MIL VUIT-CENTS EUROS)

1.800,00

€

P-159 XPAUVV19

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT, EN BASE A L'ESTUDI
DE SEGURETAT I SALUT.
(NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

9.380,37

€

Autors del Projecte

Maira González Trullàs, Arquitecta
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P-1

E225AH70

M3

B0332020

T

Pàg.:

ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA GRANÍTICA EN TONGADES DE 25
CM, COM A MÀXIM
GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS
Altres conceptes

P-2

E32B302Q

B0A14200
D0B2A100

KG

KG
KG

ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 6 M,
D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, INCLÒS
SEPARADORS, FILFERRO I MERMES

1

47,28

€

44,30668
2,97332

€
€

1,40

€

0,00636

€

ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER
Altres conceptes

0,84952
0,54412

€
€

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB TAULÓ DE FUSTA, PER
A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA, D'UNA
ALÇÀRIA <= 6 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST

28,04

€

FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

B89ZU001

P-9

EEU6U001

KG

U

BEU6U001

P-10

EN745C17

U

U

BN745C10
P-3

E32DC126

M2

B0D21030

M

TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS

3,87200

B0A31000

KG

CLAU ACER

0,17262

€

B0D625A0

CU

PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS

0,08646

€

B0D31000

M3

LLATA DE FUSTA DE PI

0,40240

€

B0D629A0

CU

PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS

0,22493

€

B0DZA000

L

DESENCOFRANT

0,10750
23,17409

€
€

FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT, INCLÒS VIBRAT
I CURAT

82,41

€

FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G
Altres conceptes

62,51700
19,89300

€
€

ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, INCLÒS SEPARADORS,
FILFERRO I MERMES

1,26

€

Altres conceptes
P-4

E3C515H3

B065960B

P-5

P-6

E3CB3000

M3

M3

KG

KG

FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM

0,00530

€

D0B2A100

KG

ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER
Altres conceptes

0,84952
0,40518

€
€

25,26

€

E3CDC100

M2

ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A LLOSES DE FONAMENTS

KG

CLAU ACER

0,17250

€

B0D31000

M3

LLATA DE FUSTA DE PI

0,42358

€

B0D21030

M

TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS

3,21156

€

B0DZA000

L

DESENCOFRANT

0,06450
21,38786

€
€

FORMIGÓ PER A MUR DE CONTENCIÓ, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

91,61

€

FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G
Altres conceptes

62,51700
29,09300

€
€

PINTAT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ VIST, AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ,
ANTIGRAFITTI, ANTI GOSSOS, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES
EN DISPERSIÓ AQUOSA, APLICADA A DUES MANS

14,67

€

B065960B

M3
M3

P-13

P-15

P-16

B0A31000

E45218QO

P-12

P-14

B0A14200

Altres conceptes
P-7

P-11
€

P-17

P-18

P-19

P-20
P-8

E8B2PIA1

M2

P-21

F2191305

F2194AU5

F2194XL5

F219FBA0

F219FFC0

F219U03J

F219UX31

F21B1VV1

F21B3001

F21LCI01

F21QA701

U

M

M2

M2

M

M

M2

M

M

M

M2

U

Pàg.:

2

PINTURA ANTICARBONATACIÓ, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍ
Altres conceptes

7,13400
7,53600

€
€

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

17,25

€

MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE
Altres conceptes

10,48000
6,77000

€
€

VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE
25 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I
24 BAR, DE LLAUTÓ, PREU MITJÀ I MUNTADA SUPERFICIALMENT

36,55

€

VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´
Altres conceptes

26,81000
9,74000

€
€

DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Altres conceptes

4,25

€

4,25000

€

5,85

€

5,85000

€

4,23

€

4,23000

€

4,86

€

4,86000

€

8,09

€

8,09000

€

8,67

€

8,67000

€

2,77

€

2,77000

€

17,96

€

17,96000

€

16,90

€

16,90000

€

6,00

€

6,00000

€

21,63

€

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ
Altres conceptes
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
Altres conceptes
TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM,
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR
Altres conceptes
TALL DE PAVIMENT DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR
Altres conceptes
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I FINS A 60CM
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ.
Altres conceptes
TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE PANOT O PECES NATURALS O
LLAMBORDINS AMB DISC DE DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
Altres conceptes
DESMUNTATGE DE TANCA METÀL·LICA RIGIDA I DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB
BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
Altres conceptes
DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ
Altres conceptes
DEMOLICIO DE PAVIMENT DE VORERA I ESCALA COL.LOCAT SOBRE FORMIGO, AMB
UN ESPESSOR DE FINS A 35 CM, AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS.
Altres conceptes
RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS TOBOGAN O GRONXADOR, ENDERROC DE
DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA
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3

Altres conceptes

21,63000

€

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS MOLLA, ENDERROC DE DAUS DE
FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL
Altres conceptes

8,98

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL

P-22

P-23

P-24

P-25

P-26

P-27

F21QA801

F21QA981

F21QAVV1

F21QBB01

F22113L2

F221C472

U

U

U

U

M2

M3

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS ESTRUCTURA METÀL·LICA O FUSTA, AMB
UN VOLUM APARENT DE FINS A 25 M3, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL
Altres conceptes
RETIRADA DE MOBILIARI - BANC, PAPERERES, APARELLS ESPORTIUS, TAULA PING
PONG, TAULA PICNIC...- EXISTENTS, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM PER POSTERIOR
COL·LOCACIÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MEÀNICA PER LA SEVA CORRECTA
COL·LOCACIÓ I FUNCIONAMENT.
Altres conceptes
RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
Altres conceptes
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ
Altres conceptes
EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ
Altres conceptes

8,98000

€

54,08

€

54,08000

€

31,58

€

€

93,46

€

€

0,55

€

0,55000

€

3,93

€

3,93000

€

P-29

P-30

P-31

F2225121

F2226263

F222U3J4

F222U905

M3

M3

M

M3

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA
Altres conceptes

8,61

€

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I MÉS DE 4 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA BIVALVA BATILON I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
Altres conceptes
EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X70
CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE
PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. SENSE BANDA DE SENYALITZACIÓ.
Altres conceptes
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.
Altres conceptes

€

13,39

€

13,39000

€

8,48

€

1,35
1,35000

€
€

P-35

F227U100

M2

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% P.M.AQUET
PREU INCLOU IGUALMENT LES ACTUACIÓNS DE PETIT ANIDAMENT I/O BAIX
RENDIMENT.
Altres conceptes

2,21

€

2,21000

€

20,06

€

20,06000

€

7,78

€

7,78000

€

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL.LIC, CAPACITAT 5 M3 PER RUNA,
ENTREGA, RECOLLIDA, TRANSPORT DELS RESIDUS, INERTS O NO
ESPECIALS,D'OBRA NOVA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT A QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ
DEL RESIDU I SUPLEMENT PER CONTENIR ALTRES RESIDUS INDUSTRIALS. TOT
INCLÒS.

24,08

€

Altres conceptes

24,08000

€

GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 200 A 250 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

2,43

€

GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNIC
Altres conceptes

0,99000
1,44000

€
€

FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB
PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA CIRCULAR, DE 300 MM D'AMPLARIA, COL·LOCAT A
L'INTERIOR

80,18

€

PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE 300 MM D'AMPLÀRIA PER A JUN
Altres conceptes

69,68850
10,49150

€
€

FORMACIO DE JUNT DE TREBALL, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL
ELASTOMERIC D'ANIMA PLANA, DE 230 MM D'AMPLARIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR

47,69

€

P-36

P-40

F228580F

F2R45069

F2R5V04P

F7B451F0

€

16,24

€
P-42

16,24000

F7J1AAEA

B7J10AE1

P-41
8,48000

F7J1B28A

P-33

F222UR06

F226120F

M

M3

3,37

M3

U

M2
M2

M

M

M

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS
A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
Altres conceptes
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
Altres conceptes

M

PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA PLANA DE 230 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNT DE
Altres conceptes

40,41450
7,27550

€
€

F921201J

M3

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 %
DEL PM

31,75

€

B0372000

€

M3

B7J10284

B0111000
P-32

€

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
Altres conceptes

B7B151F0
8,61000

6,20000

M2

P-39
P-28

TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM
Altres conceptes
F227T00F

P-38
93,46000

4

P-34

P-37
31,58000

Pàg.:

M3
M3

TOT-U ARTIFICIAL
AIGUA
Altres conceptes

€

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
Altres conceptes

3,37000

€

TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL

6,20

€

P-43

F922101F

M3

SUBBASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM

B0321000

M3

SAULÓ SENSE GARBELLAR

B0111000

M3

AIGUA

23,55200

€

0,05550
8,14250

€
€

21,51

€

13,80000

€

0,05550

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Altres conceptes
P-44

F928101J

M3

SUBBASE MATERIAL SELECCIONAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98
% DEL PM

B0111000

M3

AIGUA

B03D1000

M3

TERRA SELECCIONADA
Altres conceptes

P-45

F932UX01

M3

BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA, ANIVELLAMENT I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 %
DEL PM, AMIDADA SOBRE PERFIL

P-47

P-48

M

€
P-52

0,05550

€

10,72950
8,54500

€
€

21,82

€

F9F5VVV1

M2

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 60X40X7 CM TIPUS
VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE QUALSEVOL COLOR, ACABAT
IMPERMEABLE, EN VORERES DE MES D'1 M D'AMPLADA, AMB BASE DE 15 CM DE
FORMIGO INCLOSA, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ADEQUACIÓ DE TAPA DE
REGISTRE A NOVA RASAT I REPARACIÓ DE LA PART INFERIOR - 1 METRE D'ALÇADADE LES FAÇANES AFECTADES PER LES OBRES

M3

FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA
Altres conceptes

9,58200
25,92000

€
€

PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON COLORANTE HF-4 MPA DE RESISTENCIA A
FLEXOTRACCIÓN Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, COLOCADO CON TRANSPORTE
INTERIOR MECÁNICO, TENDIDO Y VIBRADO MECÁNICO Y ACABADO RAYADO
MANUAL, INCLUIDO CORTE JUNTA DE 1/3 DEL ESPESOR, RIEGO DE CUIDADO Y
PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADOS LATERALES

108,83

€

B08AU010

KG

LÍQUIDO DE CUIDADO PARA HORMIGÓN

VORADA PREFABRICADA TIPUS JARDÍ J-1 O O SIMILAR DE FORMIGÓ 150X300X1000,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
165 L, INCLOS PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE CORBES I CANTONADES.

20,01

€

B0818120

KG

COLORANTE EN POLVO PARA HORMIGÓN

2,33376
6,10524

€
€

VORADA PREFABRICADA TIPUS TAULÓ P-3 O SIMILAR DE FORMIGÓ 80X200X1000,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
165 L, INCLOS PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE CORBES I CANTONADES.

11,14

€

M3

F9G3DUG3

M3

65,38350

€

1,59000

€

16,35000
25,50650

€
€

4,86

€

4,86000

€

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO AC16 SURF D B60/70
AMB GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA
AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE
L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA

43,72

€

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO D-12/20 AMB G
Altres conceptes

28,12000
15,60000

€
€

Altres conceptes

FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
Altres conceptes

B0641090

B965103P

M

VORADA PREFABRICADA TIPUS TAULÓ P-3 O SIMILAR DE FORMIGÓ 80X200X10

4,04250

€

B0641090

M3

FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
Altres conceptes

1,59120
5,50630

€
€

P-55

P-56

F9GZ2524

F9H1VVV2

M

T

B9H1V130

T

F9J1V015

M2

B0552420

KG

TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE JUNT
DE RETRACCIÓ DE 6 A 8 MM D'AMPLÀRIA I FONDÀRIA >= 4 CM
Altres conceptes

0,40

€

0,31000
0,09000

€
€

DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE
POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE QUALSEVOL PAVIMENT

76,58

€

REG D'ADHERENCIA ECR-1, AMB EMULSIO CATIONICA I NETEJA DEL FERM
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1
Altres conceptes

P-49

P-50

P-51

F961V48P

M

GRAO PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS SUPERSTEP WHITE DE BREINCO O
SIMILAR, DE 60X40X15CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE
20 CM D'ALÇÀRIA.

P-57

€

GRAO PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS SUPERSTEP WHITE DE BREINCO O S
Altres conceptes

14,95000
14,30192

€
€

ESCOCELL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 180 CM DE DIÀMETRE,
20 CM D'ALÇÀRIA I 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGÓ

218,71

€

M3

FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL

B965106P

M

U

€

2,75808

B0641090

F991UA90

32,01

20,13440

€

ESCOCELL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 180 CM DE DIÀM
Altres conceptes

155,98000
42,59560

€
€

PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA BELLPUIG GARBELLADA DE 3 A 5 MM
CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC,
ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS

48,78

€

B064500C

M3

FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL

B99ZZ090

U

F9AQU210

M3

€

B0604210

HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS HF-4 MPA DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓ

P-54

47,64

€

M3

€

€
€

12,13800

B06B2300

11,57100

14,12200
34,65800

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 60X60 CM I 7 CM DE G

€
€

VORADA PREFABRICADA TIPUS JARDÍ J-1 O O SIMILAR DE FORMIGÓ 150X300X

6

M2

62,52750
25,39250

P-53

Pàg.:

B9F1V006

FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
Altres conceptes

M

M

Altres conceptes

€

B965101P

F961V45P

SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA

87,92

AIGUA

F961V43P

M3

BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA
I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

M3

M3

19,33

B031U210

€
€

B0111000

B064300C

€

0,05550
7,96450

SAULÓ SENSE GARBELLAR

M3

7,65450

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€

M3

F9365G51

5

13,80000

B0321000

Altres conceptes
P-46

Pàg.:

P-58

P-59

F9WZVV02

U

B0F15251

U

MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR
Altres conceptes

2,90000
73,68000

€
€

F9Z4AA15

M2

ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

2,94

€

B0A14200

KG

FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM

0,01272

€

B0B34133

M2

MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D
Altres conceptes

1,99200
0,93528

€
€

TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB
PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

22,22

€

TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL A
Altres conceptes

20,00000
2,22000

€
€

POU CIRCULAR DE REGISTRE DE DIÀMETRE 80 CM I 1,60 M DE FONDÀRIA, AMB

434,63

€

FD7FA375

M

BD7FA370

P-60

FDA1U050

M

U

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE 20 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, PARET
D'ANELLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ O DE MAÓ CALAT ARREBOSSAT I
LLISCAT, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, RECRESCUT
TRONCOCÒNIC FINS A TAPA DE REGISTRE, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE
DIÀMETRE 70 CM, MARC APARENT QUADRAT, GRAONS AMB RECOBRIMENT DE
POLIPROPILÈ, AMB CONNEXIONS I ESTANC
Altres conceptes
P-61

P-62

FDK2623J

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X60 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

€

117,72

€

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X60
Altres conceptes

55,00000
59,50220

€
€

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE 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

107,29

€

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

BDK2144J

U

U

434,63000

€

T

BDK214F5

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60

45,22000

€

B0330020

T

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

3,21780
58,85220

€
€

101,55

€

Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-67

3,21780

B0330020

FDK262G8

7

P-68

P-69
P-63

P-64

P-65

P-66

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

BDKZHJB0

U

BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE

76,10000

€

B0710150

T

MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN
Altres conceptes

0,16655
25,28345

€
€

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

112,14

€

FDKZHL3J

U

€

BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE
Altres conceptes

86,00000
25,94014

€
€

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS ALIMENTARI,
BANDA BLAVA, CONNECTAT PER ELECTROFUSIÓ O A PRESSIÓ AMB ACCESSORIS
METÀL·LICS, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.
AMIDAMENT METRES REALMENT COL·LOCATS

12,48

€

T

MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN

BDKZHL3J

U

FFB1UA45

M

P-70
0,19986

B0710150

BFB1904U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMIN

8,24160

€

BFYB1904

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀM
Altres conceptes

1,24650
2,99190

€
€

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BARS DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 13244, PER AIGUA NO
POTABLE, BANDA MARRÓ O LILA, CONNECTAT PER ELECTROFUSIÓ O A PRESSIÓ
AMB ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT. AMIDAMENT METRES REALMENT COL·LOCATS

14,07

€

FFB1UC42

M

BFB19095

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINA

9,18000

€

BFYB1906

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀ
Altres conceptes

1,80300
3,08700

€
€

P-71

P-72

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, 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.

Pàg.:

3,94

8

€

BFB25300

M

TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,

0,28560

€

BFWB2505

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀ

0,69300

€

BFYB2505

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
Altres conceptes

0,05000
2,91140

€
€

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, 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.

4,92

€

FFB26355

M

BFB26300

M

TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,

0,44880

€

BFWB2605

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀ

0,96300

€

BFYB2605

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
Altres conceptes

0,09000
3,41820

€
€

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, 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.

5,02

€

FFB2745U

M

BFYB2705

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ

0,14000

€

BFB2740U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DI

1,15260

€

BFWB2705

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀ
Altres conceptes

0,74700
2,98040

€
€

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, 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.

6,56

€

FFB2845U

M

BFB2840U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DI

1,78500

€

BFWB2805

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ

1,04700

€

BFYB2805

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
Altres conceptes

0,21000
3,51800

€
€

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, 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.

8,30

€

FFB2945U

M

BFB2940U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 63 MM DE DI

2,78460

€

BFWB2905

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀ

1,55850

€

BFYB2905

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
Altres conceptes

0,33000
3,62690

€
€

FG1AU011

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL DESPLAÇAMENT D'ARMARI ELÈCTRIC
EXISTENT A NOVA UBICACIÓ INDICADA A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INCLOENT
EXCAVACIÓ RASA, SUPORT QUADRE, TRASLLAT QUADRE, CABLEJAT I TUBS
CORRUGATS I CONNEXIONAT LÍNIES.

1.071,46

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-73

P-74

FG1AU03J

FG22TH1K

PA

M

BG22TH10

P-75

FG22TL1K

M

M

BG22TL10

P-76

FG22TP1K

M

M

BG22TP10

M

Pàg.:

9

Altres conceptes

1.071,46000

€

ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE PANELL DES DE LLUMENERA EXISTENT EN PARC I
INDICADA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INCLOENT EXCAVACIÓ RASA, SUPORT
QUADRE, QUADRE, CABLEJAT I TUBS CORRUGATS I CONNEXIONAT LÍNIES.
Altres conceptes

192,52

€

192,52000

€

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

3,01

€

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO
Altres conceptes

1,63200
1,37800

€
€

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

4,17

€

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO
Altres conceptes

2,70300
1,46700

€
€

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

5,31

€

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO
Altres conceptes

3,55980
1,75020

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BJSW1120

P-80

P-81

P-82

€
€

FJS5R101

U

U

Pàg.:

10

CONNEXIÓ PER A DIFUSOR O ASPERSOR AMB UNIÓ ARTICULADA DE 3/4´´
Altres conceptes

5,32000
25,42000

€
€

VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

10,68

€

BJS5R100

U

VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE
Altres conceptes

4,08000
6,60000

€
€

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

5,85

€

BFWB2405

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀ

0,16100

€

BFYB2405

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ

0,00300

€

BJS5U233

M

TUBERIA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIAMETRE EXTERIO
Altres conceptes

2,52500
3,16100

€
€

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

11,89

€

FJS5UGA1

U

BFWB1505

U

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀM

2,77000

€

BJS5U233

M

TUBERIA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIAMETRE EXTERIO

2,62600

€

BD5AUU50

M

TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50

1,40400
5,09000

€
€

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.

481,03

€

PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL SBP10 O EQUIVALENT, ALIMENTA
Altres conceptes

295,74000
185,29000

€
€

PROGRAMADOR ALIMENTACIÓ AMB PILA DE 9VDC. I SORTIDA PER 2 ESTACIONS,
COMUNICACIÓ MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT,
ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I REMOTA PER INTERNET, INCLOENT LA
CONFIGURACIÓ LA CONFIGURACIÓ AL SISTEMA DE TELEGESTIÓ EXISTENT.
MARCA/MODEL: SAMCLA/SBP020 O EQUIVALENT.

576,33

€

PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL SBP10 O EQUIVALENT, ALIMENTA
Altres conceptes

345,15000
231,18000

€
€

PROGRAMADOR, ALIMENTACIÓ AMB PILA DE 9VDC. I SORTIDA PER 4 ESTACIONS,
COMUNICACIÓ MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT,
ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I REMOTA PER INTERNET, INCLOENT LA
CONFIGURACIÓ LA CONFIGURACIÓ AL SISTEMA DE TELEGESTIÓ EXISTENT.
MARCA/MODEL: SAMCLA/SBP040 O EQUIVALENT.

685,68

€

PROGRAMADOR TIPUS SAMCLABOX MODEL SBP10 O EQUIVALENT, ALIMENTA
Altres conceptes

421,08000
264,60000

€
€

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.

622,98

€

Altres conceptes
P-77

FG22TQ1K

M

BG22TQ10

M

€

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 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

7,43

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO
Altres conceptes

5,54880
1,88120

€
€

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 TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR 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.

267,36

€

P-83

FJSAU010

U

BJSAU010
P-78

P-79

FJS1UZ01

U

P-84

BFB1902U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINA

3,73000

€

BFBBU220

U

COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN

23,82000

€

BFBBU320

U

TE DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ N

19,46000

€

BJS1U030

U

BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'EN

136,89000

€

D0701461

M3

MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AM

3,04673

€

BFYB2805

U

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
Altres conceptes

0,21000
80,20327

€
€

ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE COBERTURA DE 5,2 A 10,7 M, AMB COS
EMERGENT DE PLÀSTIC D'ALÇÀRIA 10 CM, AMB CONNEXIÓ DE DIÀMETRE 3/4´´, AMB
VÀLVULA ANTIDRENATGE, I AMB TAPA INDICADORA D'AIGUA NO POTABLE, I AMB
MEMÒRIA DE SECTOR, CONNECTAT AMB UNIÓ ARTICULADA A LA CANONADA, I
REGULAT.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/5004+PCSAMRSS O EQUIVALENT.

51,74

€

FJS22261

BJS22260

U

U

ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE COBERTURA DE 8 A 14 M, AMB COS EM

€

U

BJSAU011

P-85

FJSAU013

U

U

BJSAU013

P-86

21,00000

FJSAU011

U

FJSAUE01

U

U

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BJSAUE01

P-87

FJSBU225

U

U

BJSBU225

P-88

FJSBU226

U

U

BJSBU226

P-89

FJSBU235

U

U

BJSBU235

P-90

FJSBU257

U

U

BJSBU23J

P-91

P-92

P-93

FJSDC20G

U

U

Pàg.:
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EQUIP REPETIDOR TIPUS SAMCLABOX O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 85X80
Altres conceptes

362,25000
260,73000

€
€

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA
DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL ACTUANT
SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/PGA100 O EQUIVALENT

72,69

€

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALE
Altres conceptes

54,87000
17,82000

€
€

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V,
PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL PER A XARXA DE
GOTEIG, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA
D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/PGA100+DRS DIAL O EQUIVALENT

147,43

€

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ
Altres conceptes

125,00000
22,43000

€
€

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A
9V, TIPUS PGA DE RAIN BIRD, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA
MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN
PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

104,98

€

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALE
Altres conceptes

81,83000
23,15000

€
€

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 3'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V
VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 0,7 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE DE 10 A 80 M3/H,
I TEMPERATURES DE FINS A 60ºC., TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ
SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/SERIE 100 O EQUIVALENT.

193,62

€

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 3'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL REL
Altres conceptes

165,00000
28,62000

€
€

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.

20,97

€

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE
59X49X30 CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE
GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-STD O EQUIVALENT.

43,81

€

€

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 5
Altres conceptes

27,50000
15,38000

€
€

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE
59X49X30+17 CM, AMB TAPA AMB CARGOL I ZÒCOL, PER TANCAR COL·LOCADA

53,41

€

T

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

BJSDR500

U

FJSDR51G

U

0,93000

€

T

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

BJSDR510

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 5
Altres conceptes

36,50000
15,98000

€
€

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE
70X53X30+17 CM, AMB TAPA AMB CARGOL I ZÒCOL PER TANCAR COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-JMB+VB-JMB-6EXT-B O EQUIVALENT.

63,81

€

FJSDR60G

U

46,26000
16,62000

€
€

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE
84X60X45 CM, AMB TAPA AMB CARGOL, PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE
GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-SPR O EQUIVALENT.

147,72

€

BJSDR600

U

FJSDR80G

U

T

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

BJSDR800

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 8
Altres conceptes

125,00000
21,79000

€
€

COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS
PLÀNOL, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ

23,83

€

COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS P
Altres conceptes

4,58000
19,25000

€
€

COL·LECTOR PER A GRUP DE 3 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS
PLÀNOLS, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ

26,58

€

COL·LECTOR PER A GRUP DE 3 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS P
Altres conceptes

7,16000
19,42000

€
€

COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS
PLÀNOLS, CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ

29,15

€

COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVÀLVULES, DE DIÀMETRE SEGONS P
Altres conceptes

9,57000
19,58000

€
€

VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT
DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

17,96

€

VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', 10 BA
Altres conceptes

9,52000
8,44000

€
€

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

24,24

€

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135
Altres conceptes

6,07000
18,17000

€
€

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),

31,24

€

FJSZC21R

U

FJSZC31R

U

U

FJSZC41R

U

U

FN3143P7

U

U

FN3G2774

U

U

FN3G2974

U

U

0,93000

€

B0330020

BN3143P0

P-101

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 6
Altres conceptes

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

BJSZC410

P-100

€

T

BJSZC310

P-99

0,93000

B0330020

BN3G2770
0,93000

B0330020

P-97

P-98

€
€

U

12

B0330020

BJSZC210

8,66000
11,86360

BJSDC200

U

P-96

PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM
Altres conceptes

GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS

Pàg.:

SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-STD+VB-STD-6EXT-B O EQUIVALENT.

P-95

€

T

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-94

0,44640

B0330020

FJSDR50G

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pàg.:

13

ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA
BN3G2970

P-102

FN3G2A74

U

U

BN3G2A70

P-103

FN3G2B74

U

U

BN3G2B70

P-104

FN3G2C74

U

U

BN3G2C70

P-105

FNER1381

U

U

BNER1381

P-106

FNER1681

U

U

BNER1681

P-107

FQ10U092

U

U

BQ10U092

P-108

FQ10U094

U

U

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

P-109

118,88

FQ10U098

U

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MODUL DE BARANA D'ACER GALVANITZADA
(MUNTATNTS I TRAVESSERES) I PASSAMÀ DE FUSTA DE PI VERNISSADA DE
40X70CM, DE 1,10M D'ALÇADA I 1,20M D'AMPLADA, CARGOLADA A PAVIMENT
EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LA TOTALMENT
INSTAL·LADA

14

€

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135
Altres conceptes

9,31000
21,93000

€
€

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 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

35,06

€

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135
Altres conceptes

12,89000
22,17000

€
€

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 65 (PER A TUB DE 2 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

95,43

€

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135
Altres conceptes

59,31000
36,12000

€
€

BQ10U102

M

BARANA PER A ESCALES D'ACER GALVANITZADA (MUNTANTS I TRAVESSERES

87,00000

€

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 80 (PER A TUB DE 3 ´´ ), 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

139,67

€

B0710180

T

MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESI

0,33140

€

B0A62F90

U

TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA

1,88000
32,66860

€
€
€

81,26000
58,41000

€
€

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ TANCA DE FUSTA MODEL PARCS DE LA CASA
HAPPYLUDIC O SIMILAR, D'ALTURA 80CM, MODUL DE 200X81CM I PILARS DE FUSTA
DE 9X9X150CM. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PEL SEU CORRECTA
FUNCIONAMENT I COL·LOCACIÓ.

41,50

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135
Altres conceptes
FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB
PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

32,13

€

TANCA DE FUSTA MODEL PARCS DE LA CASA HAPPYLUDIC O SIMILAR, D'ALTU
Altres conceptes

24,95000
16,55000

€
€

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀ
Altres conceptes

20,52000
11,61000

€
€

131,54

€

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB
PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

133,93

€

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA MODEL PARCS DE LA CASA
HAPPYLUDIC O SIMILAR, DE 100X80CM. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA
NECESSARIA
PER
A
LA
SEVA
CORRECTE
COL·LOCACIÓ
I
FUNCIONAMENT-FONAMENTACIÓ, ANCLATGES, FRONTISSES..PORTA DE FUSTA DE 100X80X9CM DE LA CASA HAPPYLUDIC O SIMILAR
Altres conceptes

115,00000
16,54000

€
€

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀS
Altres conceptes

99,99000
33,94000

€
€

1.550,56

€

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA TAULA PÍCNIC -E-PICNIC- DE LA CASA
FRABREGAS O SMILIAR DE 1770X1530X700 DE FUSTA DE PI TRACTADA AUTOCLAU
CLASSE IV COMPOSTA PER DOS BANCS I LA TAULA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LA TOTALMENT INSTAL·LADA

197,78

€

FONT PER EXTERIORS DE FOSA EN L TIPUS ATLÀNTIDA DE SANTA I COLE O
EQUIVALENT, DE 120 CM D'ALÇÀRIA, AMB BROC AMB POLSADOR, DUES TAPES DE
REGISTRE DAVANTERA I POSTERIOR I 1 MÒDUL DE REIXA DE FOSA, ANCORADA
AMB DAU DE FORMIGÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA

TAULA PÍCNIC -E-PICNIC- DE LA CASA FRABREGAS O SMILIAR DE 1770X1530X7
Altres conceptes

165,00000
32,78000

€
€

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FONT MINUS DOG DE LA CASA FABREGAS O
SIMILAR, FABRICADA EN ACER I ACER INOXIDABLE, AMB DOS AIXETES DE
POLSADOR I UN D'ELLS ESTÀ ADAPTAT COM ABEURADOR PER A GOSSOS. FORATS
DE 6 MM PER CARGOLAR (OPCIONAL PER ENCASTAR). INCLOU MÒDUL DE REIXA DE
1,00X1,00M, CONNEXIONS A LES XARXES DE CLAVEGUERAM I AIGUA, COMPTADOR.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LA TOTALMENT INSTAL·LADA

875,67

€

BQ3Z1300

U

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CON

BQ10U094

U

FONT MINUS DOG DE LA CASA FABREGAS O SIMILAR, FABRICADA EN ACER I A
Altres conceptes

BQ10U098

U

MODUL DE BARANA D'ACER GALVANITZADA (MUNTATNTS I TRAVESSERES) I P

84,15000

€

B0710180

T

MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESI

0,33140

€

B0A62F90

U

TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA

1,88000
32,51860

€
€

121,88

€

Altres conceptes
P-110

FQ10U102

M

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA PER A ESCALES D'ACER
GALVANITZADA (MUNTANTS I TRAVESSERES), AMB TRES PASSAMANS DE FUSTA DE
PI VERNISSADA DE 40X70CM, DE 1,10M D'ALÇADA I 1,20M D'AMPLADA, CARGOLADA
A PAVIMENT EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LA
TOTALMENT INSTAL·LADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE

Altres conceptes
P-111

FQ10VV00

M

BQ10U100

P-112

FQ10VV01

U

M

BQ10UV01

P-113

P-114
25,54000

€

630,00000
220,13000

€
€

P-115

FQ31UL25

U

U

B064300C

M3

FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL

5,95500

€

BQ3ZUL25

U

MÒDUL DE REIXA DE FOSA PER A FONT TIPUS ATLÀNTIDA DE SANTA I COLE O

210,95000

€

BQ3ZU005

U

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CON

25,80000

€

BQ31UVV1

U

RELLIGA TIPUS TRAMEX ELECTROSOLDADA 1,00X1,00M I TRAMAT DE 30X30M

176,00000

€

BQ31UL25

U

FONT PER EXTERIORS DE FOSA EN L TIPUS ATLÀNTIDA DE SANTA I COLE O E
Altres conceptes

852,92000
278,93500

€
€

CERTIFICACIÓ COMPLERTA DE TOTA L'ÀREA DE JOCS INFANTILS I DELS ELEMENTS
QUE LA COMPOSEN.
Sense descomposició

500,00

€

500,00000

€

1.171,78

€

FQ42VV02

FQAMVV01

U

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMPI J3960 DE LA CASA HPC O SIMILAR.
MUNTANTS I COLUMPIS D'ACER GALVANITZAT ANCLATS A TRAVESSER DE FUSTA
LAMINADA MITJANÇANT PLETINES METÀL·LIQUES. CADIRA DE PLÀSTIC AMB 4

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
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PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pàg.:
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SUBJECCIONS DE SEGURETAT A PERÍMETRE TUBULAR CIRCULAR METÀL·LIC.
FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA
PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT
BQAMVV01

P-116

FQAMVV02

U

U

P-117

FQAMVV03

U

U

BQAMVV03

U

€
€

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 101200-3737 ICON (MODEL SPACE) DE LA
CASA KOMPAN O SIMILAR. FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

39.913,78

€

ICON 101200-3737 ICON (MODEL SPACE) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR
Altres conceptes

35.960,00000
3.953,78000

€
€

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE M98201-3817 (COLUMPI GEGANT) DE LA CASA
KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

16.503,92

€

15.080,00000
1.423,92000

€
€

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BLX410102-3737 BLOQX1 (ROCÒDROM COLOR
LLIMA) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

17.029,74

€

U

BLX410102-3737 BLOQX1 (ROCÒDROM COLOR LLIMA) DE LA CASA KOMPAN O
Altres conceptes

15.490,00000
1.539,74000

€
€

M2

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
INCLOU LA TALA I RETIRADA DELS ELEMENTS VEGETALS EN MAL ESTAT O MORTS,
LA RECOLLIDA DE BRANQUES I BROSSA, LA CARREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0,87

€

B2RA9SB0

T

DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETAL
Altres conceptes

0,40500
0,46500

€
€

FR22U010

M2

DESCOMPACTACIÓ I ESPONJAMENT DE LES TERRES AMB RETROEXCAVADORA,
FINS A 60 CM DE FONDÀRIA, INCLOU EL PERFILAT MECÀNIC SUPERFICIAL
POSTERIOR.
Altres conceptes

0,81

€

0,81000

€

12,02

€

12,02000

€

0,35

€

0,30000
0,05000

€
€

83,82

€

30,32700
53,49300

€
€

59,84

€

U

993,00000
178,78000

€
€

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOLLES TWINY J834 DE LA CASA HPC O
SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT. FIXACIÓ A TERRA AMB
DAU DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT

1.130,45

€

P-123

MOLLES J834 TWINY DE LA CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS
Altres conceptes

958,00000
172,45000

€
€

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOLLES LOOPING J3961 DE LA CASA HPC O
SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT. FIXACIÓ A TERRA AMB
DAU DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT

1.272,02

€

MOLLES LOOPING J3961 DE LA CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANEL
Altres conceptes

1.078,00000
194,02000

€
€

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BALANCÍ LA VACA J844 DE LA CASA HPC O
SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT. FIXACIÓ A TERRA AMB
DAU DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT

1.011,27

€

BALANCÍ LA VACA J844 DE LA CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELL
Altres conceptes

857,00000
154,27000

€
€

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMBINACIÓ TIBOO J3952 DE LA CASA HPC O
SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE CONTRATXAPAT I MUNTANTS DE FUSTA
LAMINADA. ELEMENTS METÀL·LICS D'ACER INOXIDABLE. FIXACIÓ A TERRA AMB
BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLETINES METÀL·LIQUES. INCLOU TOTA L'OBRA
CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

10.109,36

€

COMBINACIÓ TIBOO J3952 DE LA CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE PAN
Altres conceptes

8.567,00000
1.542,36000

€
€

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 100200-3717 ICON (MODEL NOVA) DE LA
CASA KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

12.031,43

€

ICON 100200-3717 ICON (MODEL NOVA) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR
Altres conceptes

10.350,00000
1.681,43000

FQAMVV10

U

BQA0VV10

FQAMVV11

U

U

BQA0VV11

U

FQAMVV04

U

BQAMVV04

P-119

FQAMVV06

U

U

BQAMVV06

P-120

FQAMVV07

U

U

BQAMVV07

P-121

FQAMVV08

U

U

BQA0VV08

P-122

FQAMVV09

U

U

COLUMPI M98201-3817 DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR.
Altres conceptes

P-125

FQAMVV16

U

BQA0VV16
P-118

ICON 100500-3799 DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR
Altres conceptes

COLUMPI J3960 DE LA CASA HPC O SIMILAR. MUNTANTS I COLUMPIS D'ACER
Altres conceptes

P-126

P-127

P-128

P-129
€
€

FR111020

FR2GVV01

FR3A7020

BR3A7000

U

EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 120X80X150CM, AMB
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE
40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %
Altres conceptes

M2

KG

CONDICIONAMENT DEL SÒL AMB ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT
LENT, FORMULACIÓ I DOSI SEGONS INDICACIONS DE LA DF, ESCAMPAT AMB
TRACTOR AMB ADOBADORA ACOBLADA
ADOB MINERAL SÒLID DE FONS, D'ALLIBERAMENT LENT
Altres conceptes

€

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 100300-3737 ICON (MODEL ROCKY) DE LA
CASA KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

10.419,89

ICON 100300-3737 ICON (MODEL ROCKY) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR
Altres conceptes

8.920,00000
1.499,89000

€
€

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 100500-3799 DE LA CASA KOMPAN O
SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

5.447,15

€

P-130

FR3P1211
BR3P1210

M3
M3

APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL GARBELLADA,
A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS
TERRA VEGETAL GARBELLADA, A GRANEL
Altres conceptes

P-131

16

4.930,00000
517,15000

BQA0VV09

P-124
BQAMVV02

Pàg.:

FR3P2353

BR3P2350

M3

M3

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8
M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS
TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTI

45,39546

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-132

FR3PUZ00

M3

BR3PAM01

M3

Pàg.:

17

Altres conceptes

14,44454

€

SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PERFILAT DE SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE
TEXTURA SORRENCA O FRANCA -SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA
DE 15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, A DOJO. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES
PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.

34,90

€

SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA-SORRENCA,
Altres conceptes

21,92400
12,97600

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

FR3PVV01

M3

BR3P1110

M3

APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE GRAVA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER
A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

€
€

TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL
Altres conceptes

P-134

FR44D22D

U

BR44D22D

P-135

FR44F82B

U

U

BR44F82B

P-136

FR4JP631

SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS) DE
PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

U

U

BR4JP631

P-138

P-139

FR632J73

FR6BU025

FR71U020

BR4U1D05

U

KG

€

SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA PISSARDII (ATROPURPUREA) 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

248,22

€

PRUNUS CERASIFERA PISSARDII (ATROPURPUREA) DE PERÍMETRE DE 18 A 2
Altres conceptes

236,40000
11,82000

€
€

3,87

€

3,69000
0,18000

€
€

30,78

€

30,78000

€

2,58

€

2,58000

€

1,84

€

WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 3 L

PLANTACIÓ D'ESPÈCIE VEGETAL EN CONTENIDOR DE 2-3 LITRES AMB MITJANS
MANUALS, INCLOENT LA DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA, L'OBERTURA DEL CLOT DE
PLANTACIÓ, LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, ELS PRIMERS REGS MANUALS, EL
REPERFILAT, TALL DE LA MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU, LA REPARACIÓ DEL REG
DE GOTEIG EN CAS D'AVARIA I EL MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA
Altres conceptes

M2

131,67

P-141

€
€

PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA CADUCA DE 16 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA AMB
L'ARREL NUA, AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T, EN UN PENDENT DEL 25 AL 75
%
Altres conceptes

U

39,62200
4,52800

€
€

125,40000
6,27000

Altres conceptes
P-137

€

PLATANUS HISPANICA (CLONS MERIDIONALS) DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM,
Altres conceptes

SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 3 L
U

44,15

SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDRAD C3 SEGONS
NTJ07N, AMB MITJANS MANUALS, UN PENDENT <30%, SUPERFICIE < 500M2,
INCLOENT LA COBERTURA MANUAL DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU RENTADA I
EL CORONAT POSTERIOR, EL MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA, I EN QUALSEVOL CAS, LA PRIMERA
SEGA. AQUESTA PARTIDA S'ABONARÀ EN ACONSEGUIR EL 95% DE RECOBRIMENT
DE LA SUPERFÍCIE.
BARREJA DE LLAVORS TIPUS SPARRING DE FITÓ O EQUIVALENT
Altres conceptes

0,14790
1,69210

BR3A7000

KG

ADOB MINERAL SÒLID DE FONS, D'ALLIBERAMENT LENT

0,18000

€

BR3PAN00

KG

ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA

0,18400

€

BR4U1K00

KG

BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT

0,14250

€

B0111000

M3

AIGUA

0,00222

€

BR34J000

KG

BIOACTIVADOR MICROBIÀ

0,09930

€

BR361100

KG

ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA

0,36225
0,24973

€
€

230,46

€

25,80000
204,66000

€
€

655,53

€

FRMAUR3J

PA

BRZZU015

U

DESMUNTATGE D'EQUIPS EXISTENTS EN PERICONS DE REG XARXA REG EXISTENT,
FORMAT PER:
- ELECTROVÀLVULE.
- PROGRAMADORS.
LA RETIRADA ES REALITZARÀ AMB LA FINALITAT D'APROFITAR ELS ELEMENTS PER
ÉSSER UTILITZATS PER A MANTENIMENT POSTERIORMENT.
ACCESSORIS I PETIT MATERIAL PER A REG
Altres conceptes

P-142

P-143

P-144

P-145

€
€

FRMAUR4J

PA

BRZZU015

U

ACCESSORIS I PETIT MATERIAL PER A REG

51,60000

€

FR71U020

M2

SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDRAD C3 SEGO

52,50930

€

FR3PUZ00

M3

SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PERFILAT DE SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE T
Altres conceptes

132,94472
418,47598

€
€

DEMOLICIÓ DE CUNETA TRAPEZOÏDAL DE FORMIGÓ DE FINS A 50 CM D'AMPLÀRIA,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR DE DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
Altres conceptes

20,94

€

20,94000

€

56,83

€

56,83000

€

39,33

€

G21D6PQA

G222V55P

HRE22100

M

M3

U

ANUL·LACIÓ DE XARXA REG EXISTENT, FORMAT PER:
- ARRENCADA DE PERICONS EXISTENTS.
- ARRENCADA DE CANONADES QUE INTERFEREIXIN AMB LA NOVA INSTAL·LACIÓ.
- OMPLERTA DEL FORAT DEL PERICÓ EXISTENT, AMB SAULÓ O TERRES DE LES
PRÒPIES RASES I CAPA TERRA VEGETAL.
INCLOENT TOT EL NECESSARI PER DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ TOTALMENT
ANUL·LADA.

EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE L'ENDERROC
DE PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS AFECTAT, LA SEVA REPOSICIÓ I EL REBLERT
DE LES ZONES EXCAVADES AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA, INCLOENT LA
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL
COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINAAltres conceptes
PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I
125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M
D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

B1Z73100

M2

PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS, UNE-EN 13163 DE 10 MM DE

B1Z0D300

M3

LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z0A010

KG

FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT
Altres conceptes

P-140

FR7212K0

M2

HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX
MANTENIMENT DE LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 30 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA
PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE

1,22

18

BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE < 500 M2

Altres conceptes
P-133

Pàg.:

0,64000

€

14,24640

€

1,00500
23,43860

€
€

1,19

€

€
P-146

K24120D3

M3

TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 24 T I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE
FINS A 2 KM

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-147

P-148

P-149

K2R24200

K2R450DA

K2R542AA

M3

M3

M3

Pàg.:

19

Altres conceptes

1,19000

€

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN
FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS
Altres conceptes

20,52

€

20,52000

€

5,80

€

5,80000

€

7,85

€

7,85000

€

8,49

€

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
Altres conceptes
TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-158

P-159

XPAUVV02

XPAUVV19

PA

PA

P-151

P-152

K2R642AA

1.700,00000

€

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONCEPTES D'INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA
D'ACER GALVANITZAT D'ALÇADA 6, 00 METRES AMB 3 PROJECTORS CLASSE I AMB
LÀMPADA LED DE 31W TIPS DISANO/CRIPTO O EQUIVALENT. INCLOU LES FEINES DE
CONNEXIÓ A PUNT D'ENLLUMENAT EXISTENT PROPER A LA ZONA DE JOCS, CABLE,
DAU FORMIGÓ, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR (CAIXA DE CONNEXIONS I
PROTECCIÓ), PRESA DE TERRA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT I ANIVELLADA
Sense descomposició

1.800,00

€

1.800,00000

€

9.380,37

€

9.380,37000

€

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT, EN BASE A L'ESTUDI
DE SEGURETAT I SALUT.
Sense descomposició

P-157

€

15,99

€

B2RA71H1

T

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE
Altres conceptes

15,22500
0,76500

€
€

K2RA7LP0

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)

4,94

€

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INE
Altres conceptes

4,70000
0,24000

€
€

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
BARREJATS ESPECIALS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,08

€

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RES
Altres conceptes

0,08000
0,00000

€
€

K2RA8E00

K8B2VV02

M3

KG

KG

M2
M2

PINTAT DE MUR AMB PINTURA PLÀSTICA A DUES MANS
PINTURA DE RESINES ACRÍLIQUES
Altres conceptes

P-156

8,49000

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS
LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

BBZAU040

P-155

Autors del Projecte

M3

B2RA8E00

P-154

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 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
Altres conceptes

K2RA71H1

B2RA7LP0

P-153

M3

M219UF42

XPAECVV6

XPAUVV01

M2

PA

PA

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN
GRUIX DE 0 A 4 CM I EN ELS ENCAIXOS LATERALS I FINALS EN OBRES DE
RECOBRIMENT ASFÀLTIC, AMB FRESADORA DE CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I
ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESOR, CARREGA DE RUNES SOBRE
CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFICIE FRESADA
Altres conceptes
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ADEQUACIÓ DE L'ACTUAL TANCA
ACCÈS NORD, DE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MACÀNICA PER DEIXAR-LA TOTALMENT EN FUNCIONAMENT
Sense descomposició
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONCEPTES DE DESPLAÇAMENT DELS
TÈCNICS DE KOMPAN O SIMILAR AMTJE ICON

Maira González Trullàs, Arquitecta

10,81

€

2,71050
8,09950

€
€

0,95

€

0,95000

€

654,00

€

654,00000

€

1.700,00

€

20

Sense descomposició

Barcelona, novembre 2016
P-150

Pàg.:

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data: 26/01/17

Pàg.: 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
ICON 101200-3737 ICON (MODEL
SPACE) DE LA CASA KOMPAN O
SIMILAR. FIXACIÓ A TERRA AMB
BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

39.913,78

1,000

39.913,78

9,58

2 FFB2945U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE
63
MM
DE
DIÀMETRE
NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
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.

8,30

3.951,900

32.800,77

7,87

3 FJS22261

U

ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI
DE COBERTURA DE 5,2 A 10,7 M,
AMB COS EMERGENT DE PLÀSTIC
D'ALÇÀRIA 10 CM, AMB CONNEXIÓ
DE DIÀMETRE 3/4´´, AMB VÀLVULA
ANTIDRENATGE,
I
AMB
TAPA
INDICADORA D'AIGUA NO POTABLE,
I
AMB
MEMÒRIA
DE
SECTOR,
CONNECTAT AMB UNIÓ ARTICULADA A
LA CANONADA, I REGULAT.
MARCA/MODEL:
RAINBIRD/5004+PCSAMRSS
O
EQUIVALENT.

51,74

430,000

22.248,20

5,34

4 FQAMVV16

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
BLX410102-3737 BLOQX1 (ROCÒDROM
COLOR LLIMA) DE LA CASA KOMPAN
O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB
BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

17.029,74

1,000

17.029,74

4,09

5 FQAMVV11

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
M98201-3817 (COLUMPI GEGANT) DE
LA
CASA
KOMPAN
O
SIMILAR,
FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE
FORMIGÓ.
INCLOU
TOTA
L'OBRA
CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT

16.503,92

1,000

16.503,92

3,96

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

3,37

M

Pàg.: 2

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)

1 FQAMVV10

6 F222UR06

Data: 26/01/17

4.820,400

16.244,75

NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

9 FQAMVV07

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
ICON 100200-3717 ICON (MODEL
NOVA) DE LA CASA KOMPAN O
SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB
BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

12.031,43

1,000

12.031,43

2,89

10 FR6BU025

U

PLANTACIÓ D'ESPÈCIE VEGETAL EN
CONTENIDOR DE 2-3 LITRES AMB
MITJANS MANUALS, INCLOENT LA
DISTRIBUCIÓ
DE
LA
PLANTA,
L'OBERTURA
DEL
CLOT
DE
PLANTACIÓ,
LA
FORMACIÓ
DE
L'OLLA DE REG, ELS PRIMERS REGS
MANUALS, EL REPERFILAT, TALL DE
LA MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU,
LA REPARACIÓ DEL REG DE GOTEIG
EN
CAS
D'AVARIA
I
EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE
LA NOVA PLANTACIÓ FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA

2,58

4.040,000

10.423,20

2,50

11 FQAMVV08

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
ICON 100300-3737 ICON (MODEL
ROCKY) DE LA CASA KOMPAN O
SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB
BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

10.419,89

1,000

10.419,89

2,50

12 FQAMVV06

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
COMBINACIÓ TIBOO J3952 DE LA
CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA
DE PANELLS DE
CONTRATXAPAT I
MUNTANTS
DE FUSTA
LAMINADA.
ELEMENTS
METÀL·LICS
D'ACER
INOXIDABLE. FIXACIÓ A TERRA AMB
BASE
DE
FORMIGÓ
MITJANÇANT
PLETINES METÀL·LIQUES. INCLOU
TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA
PER
DEIXAR-LO
TOTALMENT
INSTAL·LAT

10.109,36

1,000

10.109,36

2,43

13 FR3P2353

M3

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA
BAIXA,
AMB
UNA
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR
DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3
I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
PETITA I MITJANS MANUALS

59,84

168,600

10.089,02

2,42

14 XPAUVV19

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
LA SEGURETAT I SALUT, EN BASE A
L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

9.380,37

1,000

9.380,37

2,25

15 FFB1UA45

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
ALTA PE100 DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201,
ÚS ALIMENTARI,
BANDA
BLAVA,
CONNECTAT PER ELECTROFUSIÓ O A
PRESSIÓ
AMB
ACCESSORIS
METÀL·LICS,
INCLOU
PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR LA UNITAT
D'OBRA
TOTALMENT
ACABADA
I
PROVADA SEGONS PCT. AMIDAMENT
METRES REALMENT COL·LOCATS

12,48

663,300

8.277,98

1,99

UA

3,90

7 FR4JP631

U

SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA
FRUTICOSA EN CONTENIDOR DE 3 L

3,87

4.040,000

15.634,80

3,75

8 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

5,85

2.475,900

14.484,02

3,48

Euro

DESCRIPCIÓ

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data: 26/01/17

Pàg.: 3

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

U

PROGRAMADOR,
ALIMENTACIÓ
AMB
PILA DE 9VDC. I SORTIDA PER 4
ESTACIONS,
COMUNICACIÓ
MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA,
ACTIVACIÓ
MANUAL
AMB
IMANT,
ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I
REMOTA PER INTERNET, INCLOENT
LA CONFIGURACIÓ LA CONFIGURACIÓ
AL
SISTEMA
DE
TELEGESTIÓ
EXISTENT.
MARCA/MODEL:
SAMCLA/SBP040
O
EQUIVALENT.

685,68

11,000

7.542,48

1,81

17 FQ31UL25

U

FONT PER EXTERIORS DE FOSA EN L
TIPUS ATLÀNTIDA DE SANTA I COLE
O
EQUIVALENT,
DE
120
CM
D'ALÇÀRIA,
AMB
BROC
AMB
POLSADOR,
DUES
TAPES
DE
REGISTRE DAVANTERA I POSTERIOR
I 1 MÒDUL DE REIXA DE FOSA,
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ.
TOTALMENT INSTAL·LADA

1.550,56

4,000

6.202,24

1,49

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE
50
MM
DE
DIÀMETRE
NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
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.

6,56

PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE
SORRA BELLPUIG GARBELLADA DE 3
A 5 MM CANTELL RODO, SEGUINT
ESPECIFICACIONS
DE
PAVIMENTS
PER A ZONES DE JOC, ESTESA I
ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB
MITJANS MECANICS

48,78

EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS
MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS
DE
40X70
CM,
REBLERT
I
COMPACTACIÓ
PER
CAPES
AMB
TERRES
SELECCIONADES
SENSE
PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.
SENSE BANDA DE SENYALITZACIÓ.

8,48

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
ICON 100500-3799 DE LA CASA
KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A
TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA
PER
DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT

5.447,15

PAVIMENTO
DE
HORMIGÓN
CON
COLORANTE
HF-4
MPA
DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN Y
CONSISTENCIA PLÁSTICA, COLOCADO
CON
TRANSPORTE
INTERIOR
MECÁNICO,
TENDIDO
Y
VIBRADO
MECÁNICO
Y
ACABADO
RAYADO
MANUAL, INCLUIDO CORTE JUNTA DE
1/3
DEL
ESPESOR,
RIEGO
DE
CUIDADO Y PARTE PROPORCIONAL DE
ENCOFRADOS LATERALES

108,83

18 FFB2845U

19 F9AQU210

20 F222U3J4

21 FQAMVV09

22 F9G3DUG3

M

M3

M

U

M3

DESCRIPCIÓ

Pàg.: 4

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)

16 FJSAU013

UA

Data: 26/01/17

926,000

122,000

678,000

1,000

46,800

6.074,56

5.951,16

5.749,44

5.447,15

5.093,24

NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

23 FR71U020

M2

SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS
PER A GESPA TIPUS STANDRAD C3
SEGONS
NTJ07N,
AMB
MITJANS
MANUALS,
UN
PENDENT
<30%,
SUPERFICIE < 500M2, INCLOENT LA
COBERTURA MANUAL DE LA LLAVOR
AMB SORRA DE RIU RENTADA I EL
CORONAT
POSTERIOR,
EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE
LA NOVA PLANTACIÓ FINS A LA
RECEPCIÓ
DE
L'OBRA,
I
EN
QUALSEVOL CAS, LA PRIMERA SEGA.
AQUESTA PARTIDA S'ABONARÀ EN
ACONSEGUIR
EL
95%
DE
RECOBRIMENT DE LA SUPERFÍCIE.

1,84

2.700,000

4.968,00

1,19

24 FQ10VV00

M

SUBMINITRAMENT
I
COL·LOCACIÓ
TANCA DE FUSTA MODEL PARCS DE
LA CASA HAPPYLUDIC O SIMILAR,
D'ALTURA
80CM,
MODUL
DE
200X81CM I PILARS DE FUSTA DE
9X9X150CM. INCLOU TOTA L'OBRA
CIVIL
I
MECÀNICA
PEL
SEU
CORRECTA
FUNCIONAMENT
I
COL·LOCACIÓ.

41,50

95,000

3.942,50

0,95

25 E225AH70

M3

ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE
DE PEDRA GRANÍTICA EN TONGADES
DE 25 CM, COM A MÀXIM

47,28

82,000

3.876,96

0,93

26 F961V48P

M

GRAO
PREFABRICAT
DE
FORMIGÓ
TIPUS
SUPERSTEP
WHITE
DE
BREINCO
O
SIMILAR,
DE
60X40X15CM,
COL·LOCADA
SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE
20 CM D'ALÇÀRIA.

32,01

120,000

3.841,20

0,92

27 K2R450DA

M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT
DE
TERRES
A
INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA
DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE
24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 15 I FINS A 20 KM

5,80

659,550

3.825,39

0,92

28 FFB2745U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE
40
MM
DE
DIÀMETRE
NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
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.

5,02

673,000

3.378,46

0,81

29 FJSBU235

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA
D'1 1/2'' DN, AMB ALIMENTACIÓ
DEL RELÈ A 9V, TIPUS PGA DE
RAIN BIRD, PER A PRESSIONS
ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC,
POSSIBILITAT
D'OBERTURA
MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ,
PURGAT
INTERN,
TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT,
INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA
XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES

104,98

32,000

3.359,36

0,81

UA

1,46

1,43

1,38

1,31

1,22

Euro

DESCRIPCIÓ

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data: 26/01/17

Pàg.: 5

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

KG

ARMADURA
PER
A
MURS
DE
CONTENCIÓ
AP500
S,
D'UNA
ALÇÀRIA MÀXIMA DE 6 M, D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2,
INCLÒS SEPARADORS, FILFERRO I
MERMES

1,40

2.365,000

3.311,00

0,79

31 K2RA7LP0

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)

4,94

659,550

3.258,18

0,78

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL
PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN
ISO
16135,
MANUAL,
PER
A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 80 (PER A
TUB DE 3 ´´ ), 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

139,67

HIDROSEMBRA
DE
BARREJA
DE
LLAVORS
PER
A
GESPA
TIPUS
RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES
AMB
GRAMÍNIES
SEGONS
NTJ
07N,
AMB
UNA
DOSIFICACIÓ DE 30 G/M2, AIGUA,
MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE
DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA
DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB
ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT
LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I
ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE
ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE <
500 M2

1,22

PROGRAMADOR
ALIMENTACIÓ
AMB
PILA DE 9VDC. I SORTIDA PER 2
ESTACIONS,
COMUNICACIÓ
MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA,
ACTIVACIÓ
MANUAL
AMB
IMANT,
ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I
REMOTA PER INTERNET, INCLOENT
LA CONFIGURACIÓ LA CONFIGURACIÓ
AL
SISTEMA
DE
TELEGESTIÓ
EXISTENT.
MARCA/MODEL:
SAMCLA/SBP020
O
EQUIVALENT.

576,33

32 FN3G2C74

33 FR7212K0

34 FJSAU011

U

M2

U

DESCRIPCIÓ

Pàg.: 6

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)

30 E32B302Q

UA

Data: 26/01/17

23,000

2.521,000

5,000

3.212,41

3.075,62

2.881,65

NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

37 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.

622,98

4,000

2.491,92

0,60

38 FR22U010

M2

DESCOMPACTACIÓ I ESPONJAMENT DE
LES TERRES AMB RETROEXCAVADORA,
FINS A 60 CM DE FONDÀRIA,
INCLOU
EL
PERFILAT
MECÀNIC
SUPERFICIAL POSTERIOR.

0,81

3.000,000

2.430,00

0,58

39 FR3PUZ00

M3

SUBMINISTRAMENT,
ESTESA
I
PERFILAT
DE
SUBSTRAT
PER
VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O
FRANCA
-SORRENCA,
ADOBAT,
GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM,
AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%,
ESTES AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, A DOJO. INCLOU EL
LLAURAT
PREVI
DEL
TERRENY,
L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS
GRANS DE 10 CM I EL REBLERT
DELS
FORATS
DE
PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT.

34,90

67,500

2.355,75

0,57

40 F221C472

M3

EXCAVACIÓ
PER
A
CAIXA
DE
PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE
(SPT
20-50),
REALITZADA
AMB
PALA
EXCAVADORA
I
CÀRREGA
DIRECTA SOBRE CAMIÓ

3,93

550,950

2.165,23

0,52

41 F961V43P

M

VORADA PREFABRICADA TIPUS JARDÍ
J-1 O O SIMILAR DE FORMIGÓ
150X300X1000, COL.LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE
10
A
20
CM
D'ALÇÀRIA,
I
REJUNTADA
AMB
MORTER
MIXT
1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA 165 L, INCLOS PART
PROPORCIONAL
DE FORMACIÓ
DE
CORBES I CANTONADES.

20,01

100,000

2.001,00

0,48

42 F9F5VVV1

M2

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES
DE FORMIGO DE 60X40X7 CM TIPUS
VULCANO
DE
BREINCO
O
EQUIVALENT, DE QUALSEVOL COLOR,
ACABAT IMPERMEABLE, EN VORERES
DE MES D'1 M D'AMPLADA, AMB
BASE
DE 15
CM DE FORMIGO
INCLOSA,
INCLOU
PART
PROPORCIONAL
D'ADEQUACIÓ
DE
TAPA DE REGISTRE A NOVA RASAT I
REPARACIÓ DE LA PART INFERIOR 1
METRE
D'ALÇADADE
LES
FAÇANES AFECTADES PER LES OBRES

47,64

40,000

1.905,60

0,46

UA

0,77

0,74

0,69

35 E3CDC100

M2

ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA
PER A LLOSES DE FONAMENTS

25,26

112,200

2.834,17

0,68

36 E45218QO

M3

FORMIGÓ PER A MUR DE CONTENCIÓ,
HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA

91,61

29,000

2.656,69

0,64

Euro

DESCRIPCIÓ

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data: 26/01/17

Pàg.: 7

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI
43 FJS1UZ01

44 XPAUVV02

45 FJSBU226

46 FFB25355

47 XPAUVV01

UA
U

PA

U

M

PA

Pàg.: 8

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

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
TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45
MM, AMB ROSCA INTERIOR 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.

267,36

7,000

1.871,52

0,45

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
CONCEPTES
D'INSTAL·LACIÓ
DE
COLUMNA
D'ACER
GALVANITZAT
D'ALÇADA 6, 00 METRES AMB 3
PROJECTORS CLASSE I AMB LÀMPADA
LED DE 31W TIPS DISANO/CRIPTO O
EQUIVALENT. INCLOU LES FEINES
DE CONNEXIÓ A PUNT D'ENLLUMENAT
EXISTENT PROPER A LA ZONA DE
JOCS,
CABLE,
DAU
FORMIGÓ,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR
(CAIXA
DE
CONNEXIONS
I
PROTECCIÓ),
PRESA
DE
TERRA.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA
PER
DEIXAR-LO
TOTALMENT
INSTAL·LAT
I
ANIVELLADA

1.800,00

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA
D'1'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL
RELÈ A 9V, PER A PRESSIONS
ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL PER A XARXA DE GOTEIG,
AMB
COS
I
TAPA
DE
PVC,
TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE
EL
RELÈ,
PURGAT
INTERN,
TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ
SOTERRAT,
INCLOSES
LES
CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA
I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL:
RAINBIRD/PGA100+DRS
DIAL
O
EQUIVALENT

147,43

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,
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.

3,94

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
CONCEPTES DE DESPLAÇAMENT DELS
TÈCNICS DE KOMPAN O SIMILAR
AMTJE ICON

1.700,00

DESCRIPCIÓ

Data: 26/01/17

1,000

12,000

443,000

1,000

1.800,00

1.769,16

1.745,42

1.700,00

NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

48 FJSDR80G

U

PERICÓ
RECTANGULAR
DE
POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS
DE REG, DE 84X60X45 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL, PER TANCAR
COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA,
I REBLERT DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-SPR O
EQUIVALENT.

147,72

11,000

1.624,92

0,39

49 FDK262G8

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT
SENSE
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

107,29

15,000

1.609,35

0,39

50 E32DC126

M2

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA
CARA D'ENCOFRAT AMB TAULÓ DE
FUSTA, PER A MURS DE CONTENCIÓ
DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A
UNA CARA, D'UNA ALÇÀRIA <= 6 M,
PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST

28,04

55,000

1.542,20

0,37

51 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

101,55

15,000

1.523,25

0,37

52 F921201J

M3

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM

31,75

47,750

1.516,06

0,36

53 F928101J

M3

SUBBASE MATERIAL SELECCIONAT,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM

19,33

77,550

1.499,04

0,36

54 FQ10U102

M

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
BARANA PER A ESCALES D'ACER
GALVANITZADA
(MUNTANTS
I
TRAVESSERES),
AMB
TRES
PASSAMANS
DE
FUSTA
DE
PI
VERNISSADA DE 40X70CM, DE 1,10M
D'ALÇADA
I 1,20M
D'AMPLADA,
CARGOLADA A PAVIMENT EXISTENT.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA
PER
DEIXAR-LA
TOTALMENT
INSTAL·LADA
SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE

121,88

12,000

1.462,56

0,35

55 FFB26355

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE
32
MM
DE
DIÀMETRE
NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
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.

4,92

297,000

1.461,24

0,35

UA

0,43

0,42

0,42

0,41

Euro

DESCRIPCIÓ

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data: 26/01/17

Pàg.: 9

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
MOLLES LOOPING J3961 DE LA CASA
HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE
PANELLS
DE
CONTRATXAPAT.
FIXACIÓ A TERRA AMB DAU DE
FORMIGÓ.
INCLOU
TOTA
L'OBRA
CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT

1.272,02

1,000

1.272,02

0,31

57 FR44F82B

U

SUBMINISTRAMENT
DE
PRUNUS
CERASIFERA
PISSARDII
(ATROPURPUREA) 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

248,22

5,000

1.241,10

0,30

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ
CONTROLADA
DELS
RESIDUS
DE
LA
CONSTRUCCIÓ
INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ
O
DEMOLICIÓ,
AMB
CODI
170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

15,99

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
COLUMPI J3960 DE LA CASA HPC O
SIMILAR. MUNTANTS I COLUMPIS
D'ACER GALVANITZAT ANCLATS A
TRAVESSER
DE FUSTA
LAMINADA
MITJANÇANT
PLETINES
METÀL·LIQUES. CADIRA DE PLÀSTIC
AMB 4 SUBJECCIONS DE SEGURETAT
A PERÍMETRE TUBULAR CIRCULAR
METÀL·LIC. FIXACIÓ A TERRA AMB
BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT

1.171,78

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL
PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN
ISO
16135,
MANUAL,
PER
A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 65 (PER A
TUB DE 2 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

95,43

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
MOLLES TWINY J834 DE LA CASA
HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE
PANELLS
DE
CONTRATXAPAT.
FIXACIÓ A TERRA AMB DAU DE
FORMIGÓ.
INCLOU
TOTA
L'OBRA
CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT

1.130,45

58 K2RA71H1

59 FQAMVV01

60 FN3G2B74

61 FQAMVV02

M3

U

U

U

DESCRIPCIÓ

Pàg.: 10

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)

56 FQAMVV03

UA

Data: 26/01/17

75,460

1,000

12,000

1,000

1.206,61

1.171,78

1.145,16

1.130,45

NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

62 F961V45P

M

VORADA PREFABRICADA TIPUS TAULÓ
P-3
O
SIMILAR
DE
FORMIGÓ
80X200X1000, COL.LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE
10
A
20
CM
D'ALÇÀRIA,
I
REJUNTADA
AMB
MORTER
MIXT
1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA 165 L, INCLOS PART
PROPORCIONAL
DE FORMACIÓ
DE
CORBES I CANTONADES.

11,14

100,000

1.114,00

0,27

63 F22113L2

M2

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
REALITZADA AMB PALA CARREGADORA
I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

0,55

1.990,000

1.094,50

0,26

64 E3C515H3

M3

FORMIGÓ
PER
A
LLOSES
DE
FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT
AMB
CUBILOT,
INCLÒS
VIBRAT I CURAT

82,41

13,080

1.077,92

0,26

65 FG1AU011

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
AL
DESPLAÇAMENT
D'ARMARI
ELÈCTRIC
EXISTENT
A
NOVA
UBICACIÓ
INDICADA
A
LA
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INCLOENT
EXCAVACIÓ RASA, SUPORT QUADRE,
TRASLLAT
QUADRE,
CABLEJAT
I
TUBS CORRUGATS I CONNEXIONAT
LÍNIES.

1.071,46

1,000

1.071,46

0,26

66 HRE22100

U

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC
D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT
ENTRE
95
I
125
CM,
AMB
ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES
ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M
D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES
SOBRE
MATERIAL
AMB
FUNCIÓ
D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

39,33

27,000

1.061,91

0,25

67 FR3A7020

M2

CONDICIONAMENT DEL SÒL AMB ADOB
MINERAL
SÒLID
DE
FONS
D'ALLIBERAMENT LENT, FORMULACIÓ
I DOSI SEGONS INDICACIONS DE LA
DF, ESCAMPAT AMB TRACTOR AMB
ADOBADORA ACOBLADA

0,35

3.000,000

1.050,00

0,25

68 FQAMVV04

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
BALANCÍ LA VACA J844 DE LA CASA
HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE
PANELLS
DE
CONTRATXAPAT.
FIXACIÓ A TERRA AMB DAU DE
FORMIGÓ.
INCLOU
TOTA
L'OBRA
CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT

1.011,27

1,000

1.011,27

0,24

69 FQ42VV02

U

CERTIFICACIÓ COMPLERTA DE TOTA
L'ÀREA DE JOCS INFANTILS I DELS
ELEMENTS QUE LA COMPOSEN.

500,00

2,000

1.000,00

0,24

70 F227T00F

M2

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE
PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL
95% PM

1,35

705,000

951,75

0,23

71 F2191305

M

DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA
SOBRE FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

4,25

220,000

935,00

0,22

UA

0,29

0,28

0,27

0,27

Euro

DESCRIPCIÓ

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data: 26/01/17

Pàg.: 11

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI
72 FR111020

73 FQ10U094

74 FDA1U050

UA
M2

U

U

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

0,87

1.010,000

878,70

0,21

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE FONT MINUS DOG DE LA CASA
FABREGAS O SIMILAR, FABRICADA
EN ACER I ACER INOXIDABLE, AMB
DOS AIXETES DE POLSADOR I UN
D'ELLS
ESTÀ
ADAPTAT
COM
ABEURADOR PER A GOSSOS. FORATS
DE 6 MM PER CARGOLAR (OPCIONAL
PER ENCASTAR). INCLOU MÒDUL DE
REIXA DE 1,00X1,00M, CONNEXIONS
A LES XARXES DE CLAVEGUERAM I
AIGUA, COMPTADOR. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LA TOTALMENT INSTAL·LADA

875,67

POU CIRCULAR DE REGISTRE DE
DIÀMETRE 80 CM I
1,60 M DE
FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, DE 20 CM DE GRUIX
AMB
MITJA
CANYA,
PARET
D'ANELLES
PREFABRICADES
DE
FORMIGÓ
O
DE
MAÓ
CALAT
ARREBOSSAT I LLISCAT, I PART
PROPORCIONAL
DE
PECES
ESPECIALS,
RECRESCUT
TRONCOCÒNIC FINS A TAPA DE
REGISTRE, BASTIMENT I TAPA DE
FOSA DÚCTIL DE DIÀMETRE 70 CM,
MARC APARENT QUADRAT, GRAONS
AMB RECOBRIMENT DE POLIPROPILÈ,
AMB CONNEXIONS I ESTANC

434,63

1,000

2,000

875,67

869,26

APORTACIÓ
I INCORPORACIÓ
DE
TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL
GARBELLADA,
A
GRANEL,
AMB
MITJANS MANUALS

83,82

10,000

838,20

0,20

76 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

7,78

105,000

816,90

0,20

DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER
SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I
TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O
ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE
QUALSEVOL PAVIMENT

76,58

ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ
AP500
T
AMB
MALLA
ELECTROSOLDADA
DE
BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM
D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN
10080

2,94

78 F9Z4AA15

M2

10,000

260,000

765,80

764,40

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

79 E8B2PIA1

M2

PINTAT
DE
SUPERFÍCIES
DE
FORMIGÓ
VIST,
AMB
PINTURA
ANTICARBONATACIÓ, ANTIGRAFITTI,
ANTI GOSSOS, MONOCOMPONENT, A
BASE DE RESINES ACRÍLIQUES EN
DISPERSIÓ AQUOSA, APLICADA A
DUES MANS

14,67

50,000

733,50

0,18

80 FJSBU225

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA
D'1'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL
RELÈ A 9V, PER A PRESSIONS
ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE
PVC,
TANCAMENT
GRADUAL,
POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT
INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN
PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES
CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA
I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/PGA100 O
EQUIVALENT

72,69

10,000

726,90

0,17

81 F2194AU5

M2

DEMOLICIÓ
DE
PAVIMENT
DE
FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE
GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

5,85

115,000

672,75

0,16

82 FR44D22D

U

SUBMINISTRAMENT
DE
PLATANUS
HISPANICA (CLONS MERIDIONALS)
DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB
PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA
57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

131,67

5,000

658,35

0,16

83 FRMAUR4J

PA

ANUL·LACIÓ
DE
XARXA
REG
EXISTENT, FORMAT PER:
ARRENCADA
DE
PERICONS
EXISTENTS.
- ARRENCADA DE CANONADES QUE
INTERFEREIXIN
AMB
LA
NOVA
INSTAL·LACIÓ.
- OMPLERTA DEL FORAT DEL PERICÓ
EXISTENT, AMB SAULÓ O TERRES DE
LES PRÒPIES RASES I CAPA TERRA
VEGETAL.
INCLOENT TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR
LA
INSTAL·LACIÓ
TOTALMENT ANUL·LADA.

655,53

1,000

655,53

0,16

84 XPAECVV6

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN
CONCEPTE
D'ADEQUACIÓ
DE
L'ACTUAL TANCA ACCÈS NORD, DE
PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MACÀNICA
PER
DEIXAR-LA
TOTALMENT EN FUNCIONAMENT

654,00

1,000

654,00

0,16

85 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.

20,97

31,000

650,07

0,16

UA

0,21

M3

U

NUM. CODI

0,21

75 FR3P1211

77 F9WZVV02

Pàg.: 12

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)

NETEJA
I
ESBROSSADA
DEL
TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS,
INCLOU
LA
TALA
I
RETIRADA DELS ELEMENTS VEGETALS
EN MAL
ESTAT
O MORTS,
LA
RECOLLIDA DE BRANQUES I BROSSA,
LA
CARREGA
SOBRE
CAMIÓ
I
TRANSPORT
A
INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA
DE
GESTIÓ
DE
RESIDUS

DESCRIPCIÓ

Data: 26/01/17

0,18

0,18

Euro

DESCRIPCIÓ

Euro
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PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data: 26/01/17

Pàg.: 13

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

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 20 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS
A 20 KM

8,49

75,460

640,66

0,15

87 K2RA8E00

KG

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE
DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE
RESIDUS
BARREJATS
ESPECIALS,
PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ
O
DEMOLICIÓ,
AMB
CODI
170903*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,08

7.800,000

624,00

0,15

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE
RESIDUS
DE
CONSTRUCCIÓ
O
DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS
REAL
DECRETO
105/2008,
AMB
MITJANS MANUALS

20,52

TRANSPORT
DE
RESIDUS
A
INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA
DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE
20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA
A
MÀQUINA,
AMB
UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS
A 20 KM

7,85

88 K2R24200

89 K2R542AA

M3

M3

DESCRIPCIÓ

30,000

75,460

615,60

592,36

BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA,
ANIVELLAMENT I PICONATGE DEL
MATERIAL
AL 95
% DEL
PM,
AMIDADA SOBRE PERFIL

21,82

25,000

545,50

0,13

91 F21QAVV1

U

RETIRADA DE MOBILIARI - BANC,
PAPERERES, APARELLS ESPORTIUS,
TAULA
PING
PONG,
TAULA
PICNIC...- EXISTENTS, ENDERROC
DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL
I
MECÀNICA
DE
L'EQUIPAMENT
A MAGATZEM
PER
POSTERIOR COL·LOCACIÓ. INCLOU
TOTA L'OBRA CIVIL I MEÀNICA PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
FUNCIONAMENT.

31,58

16,000

505,28

0,12

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.

481,03

1,000

481,03

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

93 FFB1UC42

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
ALTA PE100 DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BARS DE
PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 13244,
PER AIGUA NO POTABLE, BANDA
MARRÓ O LILA, CONNECTAT PER
ELECTROFUSIÓ
O A PRESSIÓ AMB
ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA
I PROVADA SEGONS PCT. AMIDAMENT
METRES REALMENT COL·LOCATS

14,07

32,000

450,24

0,11

94 F7B451F0

M2

GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER
NO
TEIXIT
LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 200 A 250 G/M2,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR

2,43

185,000

449,55

0,11

95 FR3PVV01

M3

APORTACIÓ
I INCORPORACIÓ
DE
GRAVA,
A
GRANEL,
AMB
MINICARREGADORA
PER
A
ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS
AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

44,15

10,000

441,50

0,11

96 FN3G2A74

U

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL
PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN
ISO
16135,
MANUAL,
PER
A
ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50 (PER A
TUB DE 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

35,06

12,000

420,72

0,10

97 FNER1681

U

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE
REG DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH,
AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB
PRESA
MANOMÈTRICA,
MUNTAT
ROSCAT

133,93

3,000

401,79

0,10

98 FQ10U092

U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE LA TAULA PÍCNIC -E-PICNICDE LA CASA FRABREGAS O SMILIAR
DE 1770X1530X700 DE FUSTA DE PI
TRACTADA
AUTOCLAU
CLASSE
IV
COMPOSTA PER DOS BANCS I LA
TAULA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL
I
MECÀNICA
PER
DEIXAR-LA
TOTALMENT INSTAL·LADA

197,78

2,000

395,56

0,09

99 FJSBU257

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA
DE 3'' DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL
RELÈ A 9V VCA, PER A PRESSIONS
ENTRE 0,7 I 10 BAR, PER A
CABALS ENTRE DE 10 A 80 M3/H, I
TEMPERATURES DE FINS A 60ºC.,
TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ
SOTERRAT,
INCLOSES
LES
CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA
I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/SERIE 100
O EQUIVALENT.

193,62

2,000

387,24

0,09

UA

0,14

M3

U

NUM. CODI

0,15

90 F932UX01

92 FJSAU010

Pàg.: 14

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)

86 K2R642AA

UA

Data: 26/01/17

0,12

Euro

DESCRIPCIÓ

Euro
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PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data: 26/01/17

Pàg.: 15

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

M

TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O
PECES DE PANOT O PECES NATURALS
O
LLAMBORDINS
AMB
DISC
DE
DIAMANT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

2,77

138,500

383,65

0,09

101 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

31,24

12,000

374,88

0,09

TALL DE PAVIMENT DE 15 CM DE
FONDÀRIA
COM
A
MÍNIM,
AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE
DIAMANT, PER A DELIMITAR LA
ZONA A DEMOLIR

8,09

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

24,24

102 F219FFC0

103 FN3G2774

M

U

DESCRIPCIÓ

45,000

15,000

364,05

363,60

DESMUNTATGE DE TANCA METÀL·LICA
RIGIDA I DEMOLICIÓ D'ANCORATGES
AMB
BASE
DE
FORMIGÓ,
AMB
MITJANS
MECÀNICS
I
CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

17,96

20,000

359,20

0,09

105 FR632J73

U

PLANTACIÓ
D'ARBRE
DE
FULLA
CADUCA DE 16 A 25 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA AMB L'ARREL NUA,
AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE 12
T, EN UN PENDENT DEL 25 AL 75 %

30,78

10,000

307,80

0,07

106 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

5,31

56,000

297,36

0,07

ARMADURA
PER
A
LLOSES
DE
FONAMENTS AP500 S D'ACER EN
BARRES
CORRUGADES
B500S
DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2,
INCLÒS SEPARADORS, FILFERRO I
MERMES

1,26

234,350

295,28

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

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

3,01

98,000

294,98

0,07

109 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

4,17

70,000

291,90

0,07

110 FJSZC41R

U

COL·LECTOR PER A GRUP DE 4
ELECTROVÀLVULES,
DE
DIÀMETRE
SEGONS
PLÀNOLS,
CONNECTAT
A
CANONADA D'ALIMENTACIÓ

29,15

10,000

291,50

0,07

111 G222V55P

M3

EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS,
EN
TERRENY
NO
CLASSIFICAT,
AMB
MITJANS
MANUALS I/O MECÀNICS. INCLOU
PART PROPORCIONAL DE L'ENDERROC
DE PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS
AFECTAT, LA SEVA REPOSICIÓ I EL
REBLERT DE LES ZONES EXCAVADES
AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA OBRA,
INCLOENT LA COMPACTACIÓ AL 95%
DEL
PM.
INCLOU
PART
PROPORCIONAL
DE TREBALLS
AL
COSTAT I SOTA XARXES DE SERVEIS
EXISTENTS -EN MINA-

56,83

5,000

284,15

0,07

112 F21QA981

U

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS
TIPUS ESTRUCTURA METÀL·LICA O
FUSTA, AMB UN VOLUM APARENT DE
FINS A 25 M3, ENDERROC DE DAUS
DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL

54,08

5,000

270,40

0,06

113 K8B2VV02

M2

PINTAT
DE
MUR
AMB
PLÀSTICA A DUES MANS

PINTURA

10,81

25,000

270,25

0,06

114 FJSDR50G

U

PERICÓ
RECTANGULAR
DE
POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS
DE REG, DE 59X49X30 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL PER TANCAR
COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA,
I REBLERT DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-STD O
EQUIVALENT.

43,81

6,000

262,86

0,06

115 F7J1AAEA

M

FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO,
EN
PECES
FORMIGONADES
'IN
SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC
D'ANIMA CIRCULAR, DE 300 MM
D'AMPLARIA,
COL·LOCAT
A
L'INTERIOR

80,18

3,250

260,59

0,06

UA

0,09

M

KG

NUM. CODI

0,09

104 F21B1VV1

107 E3CB3000

Pàg.: 16

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)

100 F219UX31

UA

Data: 26/01/17

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

0,07

Euro

DESCRIPCIÓ

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data: 26/01/17

Pàg.: 17

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

M3

TERRAPLENADA I PICONATGE PER A
CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL
TOLERABLE
DE
LA
PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS
A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ
DEL 95 % DEL PM

6,20

41,400

256,68

0,06

117 F21B3001

M

DESMUNTATGE
DE
BARANA
METÀL·LICA,
AMB
MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

16,90

15,000

253,50

0,06

118 F21LCI01

M2

DEMOLICIO DE PAVIMENT DE VORERA
I
ESCALA
COL.LOCAT
SOBRE
FORMIGO, AMB UN ESPESSOR DE
FINS A 35 CM, AMB MITJANS
MECÀNICS I AJUDES MANUALS.

6,00

40,000

240,00

0,06

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
MODUL
DE
BARANA
D'ACER
GALVANITZADA
(MUNTATNTS
I
TRAVESSERES) I PASSAMÀ DE FUSTA
DE PI VERNISSADA DE 40X70CM, DE
1,10M
D'ALÇADA
I
1,20M
D'AMPLADA, CARGOLADA A PAVIMENT
EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA
CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LA
TOTALMENT INSTAL·LADA

118,88

119 FQ10U098

U

DESCRIPCIÓ

2,000

237,76

U

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT
SENSE
FONS
DE
80X80X60
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

117,72

2,000

235,44

0,06

121 FRMAUR3J

PA

DESMUNTATGE D'EQUIPS EXISTENTS
EN PERICONS DE REG XARXA REG
EXISTENT, FORMAT PER:
- ELECTROVÀLVULE.
- PROGRAMADORS.
LA RETIRADA ES REALITZARÀ AMB
LA FINALITAT D'APROFITAR ELS
ELEMENTS PER ÉSSER UTILITZATS
PER
A
MANTENIMENT
POSTERIORMENT.

230,46

1,000

230,46

0,06

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE
REG DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH,
AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB
PRESA
MANOMÈTRICA,
MUNTAT
ROSCAT

32,13

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE
DE 800X800 MM I CLASSE B125
SEGONS
NORMA
UNE-EN
124,
COL·LOCAT AMB MORTER

112,14

BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I,
DE
CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA
I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT AMB TRANSPORT
INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I
VIBRATGE
MANUAL,
AMB
ACABAT
REGLEJAT

87,92

123 FDKZHL3J

124 F9365G51

U

U

M3

7,000

2,000

2,520

224,91

224,28

221,56

NUM. CODI

UA

AMIDAMENT

IMPORT

%

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.

16,24

13,547

220,00

0,05

126 EN745C17

U

VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ
AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL
3/4´´, DE 25 BAR DE PRESSIÓ
MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL
MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I 24
BAR, DE LLAUTÓ, PREU MITJÀ I
MUNTADA SUPERFICIALMENT

36,55

6,000

219,30

0,05

127 F991UA90

U

ESCOCELL
CIRCULAR
DE
PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 180 CM
DE DIÀMETRE, 20 CM D'ALÇÀRIA I
10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ

218,71

1,000

218,71

0,05

128 FN3143P7

U

VÀLVULA
D'ESFERA
MANUAL
AMB
ROSCA,
DE
DIÀMETRE
NOMINAL
1/2'', DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, AMB COS DE PVC, BOLA
DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE
TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE
SERVEI
DE
60°C
I
MUNTADA
SUPERFICIALMENT

17,96

12,000

215,52

0,05

129 F227U100

M2

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE
RASA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
P.M.AQUET PREU INCLOU IGUALMENT
LES
ACTUACIÓNS
DE
PETIT
ANIDAMENT I/O BAIX RENDIMENT.

2,21

96,800

213,93

0,05

130 FG1AU03J

PA

ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE PANELL
DES DE LLUMENERA EXISTENT EN
PARC
I
INDICADA
EN
LA
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INCLOENT
EXCAVACIÓ RASA, SUPORT QUADRE,
QUADRE,
CABLEJAT
I
TUBS
CORRUGATS I CONNEXIONAT LÍNIES.

192,52

1,000

192,52

0,05

131 F9H1VVV2

T

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN
CALENT DE COMPOSICIO AC16 SURF
D B60/70 AMB GRANULAT PER A
BASE
I
BETUM
ASFALTIC
DE
PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB
TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I
COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98
% DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS
NETEJA PREVIA DE CALÇADA

43,72

4,375

191,28

0,05

132 F2226263

M3

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA I MÉS DE 4 M DE
FONDÀRIA,
EN
TERRENY
NO
CLASSIFICAT,
AMB
RETROEXCAVADORA BIVALVA BATILON
I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT

13,39

13,080

175,14

0,04

0,05

Euro

PREU

M3

0,05

0,05

DESCRIPCIÓ

125 F222U905

0,06

120 FDK2623J

122 FNER1381

Pàg.: 18

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)

116 F226120F

UA

Data: 26/01/17

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data: 26/01/17

Pàg.: 19

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

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

17,25

10,000

172,50

0,04

134 FJSDR51G

U

PERICÓ
RECTANGULAR
DE
POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS
DE REG, DE 59X49X30+17 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL I ZÒCOL, PER
TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE
GRAVA,
I
REBLERT
DE
TERRA
LATERAL.
MARCA/MODEL:
RAINBIRD/
VB-STD+VB-STD-6EXT-B
O
EQUIVALENT.

53,41

3,000

160,23

0,04

TUB DE PVC DE 400 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ
HELICOÏDAL
AMB
PERFIL
RÍGID
NERVAT
EXTERIORMENT,
AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ
I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

22,22

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR
METÀL.LIC, CAPACITAT 5 M3 PER
RUNA,
ENTREGA,
RECOLLIDA,
TRANSPORT DELS RESIDUS, INERTS
O NO ESPECIALS,D'OBRA NOVA AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE
AUTORITZAT
A
QUALSEVOL
DISTÀNCIA,
TARIFES
(TAXES, CANONS I DESPESES) SI
S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA
DEL
PROCÉS
DE
DEPOSICIÓ
DEL
RESIDU
I
SUPLEMENT PER CONTENIR ALTRES
RESIDUS
INDUSTRIALS.
TOT
INCLÒS.

24,08

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PORTA DE FUSTA MODEL PARCS DE
LA CASA HAPPYLUDIC O SIMILAR,
DE 100X80CM. INCLOU TOTA L'OBRA
CIVIL I MECÀNICA NECESSARIA PER
A LA SEVA CORRECTE COL·LOCACIÓ
I
FUNCIONAMENT-FONAMENTACIÓ,
ANCLATGES, FRONTISSES..-

131,54

VÀLVULA
ANTIDRENANT
PER
A
INSTAL·LACIO
DE
REG
PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC,
DE
1/2''
DE
DIÀMETRE,
INTAL·LADA EN PERICÓ

10,68

PERICÓ
RECTANGULAR
DE
POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS
DE REG, DE 70X53X30+17 CM, AMB
TAPA AMB CARGOL I ZÒCOL PER
TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE
GRAVA,
I
REBLERT
DE
TERRA
LATERAL.
MARCA/MODEL:
RAINBIRD/
VB-JMB+VB-JMB-6EXT-B
O
EQUIVALENT.

63,81

135 FD7FA375

136 F2R5V04P

137 FQ10VV01

138 FJS5R101

139 FJSDR60G

M

U

M

U

U

DESCRIPCIÓ

Pàg.: 20

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)

133 EEU6U001

UA

Data: 26/01/17

7,000

6,000

1,000

12,000

2,000

155,54

144,48

131,54

128,16

127,62

NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

140 FR2GVV01

U

EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE
DIMENSIONS
120X80X150CM,
AMB
MINICARREGADORA
SOBRE
PNEUMÀTICS
AMB
ACCESSORI
RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25 %

12,02

10,000

120,20

0,03

141 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

11,89

10,000

118,90

0,03

142 F219FBA0

M

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA
COM
A
MÍNIM,
AMB
MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

4,86

21,000

102,06

0,02

143 F7J1B28A

M

FORMACIO DE JUNT DE TREBALL, EN
PECES FORMIGONADES 'IN SITU',
AMB PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA
PLANA, DE 230 MM D'AMPLARIA,
COL·LOCAT A L'INTERIOR

47,69

2,000

95,38

0,02

144 F21QBB01

U

RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR
FOSA,
ENDERROC
DE
DAUS
DE
FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

93,46

1,000

93,46

0,02

145 F21QA801

U

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS
TIPUS MOLLA, ENDERROC DE DAUS
DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL

8,98

10,000

89,80

0,02

146 G21D6PQA

M

DEMOLICIÓ DE CUNETA TRAPEZOÏDAL
DE FORMIGÓ DE FINS A 50 CM
D'AMPLÀRIA, AMB PARETS DE 15 CM
DE GRUIX, AMB COMPRESSOR DE DOS
MARTELLS PNEUMÀTICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

20,94

4,000

83,76

0,02

147 F9GZ2524

M

TALL AMB SERRA DE DISC EN
PAVIMENT
DE
FORMIGÓ
PER
A
FORMACIÓ DE JUNT DE RETRACCIÓ
DE 6 A 8 MM D'AMPLÀRIA I
FONDÀRIA >= 4 CM

4,86

17,160

83,40

0,02

148 FJSZC31R

U

COL·LECTOR PER A GRUP DE 3
ELECTROVÀLVULES,
DE
DIÀMETRE
SEGONS
PLÀNOLS,
CONNECTAT
A
CANONADA D'ALIMENTACIÓ

26,58

3,000

79,74

0,02

149 FJSZC21R

U

COL·LECTOR PER A GRUP DE 2
ELECTROVÀLVULES,
DE
DIÀMETRE
SEGONS
PLÀNOL,
CONNECTAT
A
CANONADA D'ALIMENTACIÓ

23,83

3,000

71,49

0,02

UA

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

Euro

DESCRIPCIÓ

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data: 26/01/17

Pàg.: 21

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI
150 F2225121

UA
M3

Pàg.: 22

Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M
D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE,
AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA

8,61

7,000

60,27

0,01

DESCRIPCIÓ

Data: 26/01/17

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

NUM. CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
TOTAL:

151 FG22TQ1K

M

TUB
CORBABLE
CORRUGAT
DE
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA
INTERIOR
I
CORRUGADA
L'EXTERIOR,
DE
200
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

7,43

7,000

52,01

0,01

152 K24120D3

M3

TRANSPORT
DE
TERRES
PER
A
REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ
DE 24 T I TEMPS D'ESPERA PER A
LA
CÀRREGA
AMB
MITJANS
MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE
FINS A 2 KM

1,19

41,400

49,27

0,01

153 F21QA701

U

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS
TIPUS
TOBOGAN
O
GRONXADOR,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR TRANSPORT A
MAGATZEM MUNICIPAL

21,63

2,000

43,26

0,01

154 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

4,23

10,000

42,30

0,01

155 F228580F

M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB
MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX
DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

20,06

1,890

37,91

0,01

156 F922101F

M3

SUBBASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 %
DEL PM

21,51

1,000

21,51

0,01

157 F9J1V015

M2

REG
D'ADHERENCIA
ECR-1,
AMB
EMULSIO CATIONICA I NETEJA DEL
FERM

0,40

35,000

14,00

0,00

158 M219UF42

M2

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS
ASFÀLTICS PER CADA CM DE GRUIX,
AMB UN GRUIX DE 0 A 4 CM I EN
ELS ENCAIXOS LATERALS I FINALS
EN
OBRES
DE
RECOBRIMENT
ASFÀLTIC,
AMB
FRESADORA
DE
CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I
ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB
COMPRESOR,
CARREGA
DE
RUNES
SOBRE
CAMIÓ
I
ESCOMBRAT
I
NETEJA DE LA SUPERFICIE FRESADA

0,95

10,000

9,50

0,00

159 F219U03J

M2

DEMOLICIÓ
DE
PAVIMENT
DE
FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE
GRUIX I FINS A 60CM D'AMPLÀRIA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR
I
CÀRREGA
SOBRE
CAMIÓ.

8,67

0,000

0,00

0,00

Euro

AMIDAMENT

IMPORT

%

416.625,02 100,00

Euro

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

01

TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1

PRESSUPOST

2 F2194XL5

M2

M2

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS PER CADA CM
DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A 4 CM I EN ELS ENCAIXOS
LATERALS I FINALS EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFÀLTIC,
AMB FRESADORA DE CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I
ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESOR, CARREGA
DE RUNES SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA
SUPERFICIE FRESADA (P - 155)

0,95

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 - 13)

4,23

10,000

TOTAL

10,000

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC
DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 14)

4,86

21,000

102,06

4 F21LCI01

M2

DEMOLICIO DE PAVIMENT DE VORERA I ESCALA COL.LOCAT
SOBRE FORMIGO, AMB UN ESPESSOR DE FINS A 35 CM, AMB
MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS. (P - 20)

6,00

40,000

240,00

5 F2194AU5

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE
GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA
AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 12)

5,85

115,000

672,75

DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 11)

4,25

220,000

M

TALL DE PAVIMENT DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A
DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 15)

8,09

45,000

364,05

8 G21D6PQA

M

DEMOLICIÓ DE CUNETA TRAPEZOÏDAL DE FORMIGÓ DE FINS A
50 CM D'AMPLÀRIA, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX, AMB
COMPRESSOR DE DOS MARTELLS PNEUMÀTICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ (P - 143)

20,94

4,000

83,76

RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR FOSA, ENDERROC DE
DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 25)

93,46

U

U

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS MOLLA, ENDERROC
DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL (P - 22)

8,98

10,000

89,80

11 F21QA701

U

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS TOBOGAN O
GRONXADOR, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL
(P - 21)

21,63

2,000

43,26

12 F21QA981

U

RETIRADA DE JOC PER A INFANTS TIPUS ESTRUCTURA
METÀL·LICA O FUSTA, AMB UN VOLUM APARENT DE FINS A 25
M3, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL (P - 23)

54,08

5,000

270,40

RETIRADA DE MOBILIARI - BANC, PAPERERES, APARELLS
ESPORTIUS, TAULA PING PONG, TAULA PICNIC...- EXISTENTS,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT A MAGATZEM PER POSTERIOR
COL·LOCACIÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MEÀNICA PER LA
SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I FUNCIONAMENT. (P - 24)

31,58

DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA, AMB MITJANS

16,90

15,000

253,50

17,96

20,000

359,20

14 F21B3001

U

M

16,000

M

DESMUNTATGE DE TANCA METÀL·LICA RIGIDA I DEMOLICIÓ

765,80

4.830,12

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

02

MOVIMENTS DE TERRES

1 G222V55P

M3

EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN TERRENY
NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE L'ENDERROC DE PAVIMENT
DE QUALSEVOL TIPUS AFECTAT, LA SEVA REPOSICIÓ I EL
REBLERT DE LES ZONES EXCAVADES AMB MATERIAL DE LA
PRÒPIA OBRA, INCLOENT LA COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AL COSTAT I SOTA
XARXES DE SERVEIS EXISTENTS -EN MINA- (P - 144)

56,83

5,000

284,15

2 F22113L2

M2

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA
CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 26)

0,55

1.990,000

1.094,50

3 F221C472

M3

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 27)

3,93

550,950

2.165,23

4 F227T00F

M2

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 34)

AMB

1,35

705,000

951,75

5 F921201J

M3

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 42)

31,75

47,750

1.516,06

6 F928101J

M3

SUBBASE MATERIAL SELECCIONAT, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 44)

19,33

77,550

1.499,04

CAPITOL

DE

PAVIMENT,

01.02

7.510,73

Obra

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

03

PAVIMENTACIÓ

1 F9G3DUG3

M3

PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON COLORANTE HF-4 MPA DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,
COLOCADO CON TRANSPORTE INTERIOR MECÁNICO, TENDIDO
Y VIBRADO MECÁNICO Y ACABADO RAYADO MANUAL, INCLUIDO
CORTE JUNTA DE 1/3 DEL ESPESOR, RIEGO DE CUIDADO Y
PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADOS LATERALES (P - 53)

108,83

46,800

5.093,24

2 F9Z4AA15

M2

ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME
15X15 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080 (P - 58)

2,94

260,000

764,40

3 F9GZ2524

M

TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ PER A
FORMACIÓ DE JUNT DE RETRACCIÓ DE 6 A 8 MM D'AMPLÀRIA I
FONDÀRIA >= 4 CM (P - 54)

4,86

17,160

83,40

4 F9H1VVV2

T

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO
AC16 SURF D B60/70 AMB GRANULAT PER A BASE I BETUM
ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT
DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 %
DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA
(P - 55)

43,72

4,375

191,28

5 F9J1V015

M2

REG D'ADHERENCIA ECR-1, AMB EMULSIO CATIONICA I NETEJA

0,40

35,000

14,00

505,28

MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 19)
15 F21B1VV1

10,000

93,46

10 F21QA801

13 F21QAVV1

76,58

01.01

Obra

TOTAL
1,000

CAPITOL

935,00

7 F219FFC0

9 F21QBB01

DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE QUALSEVOL PAVIMENT (P - 57)

42,30

M

M

U

9,50

3 F219FBA0

6 F2191305

2

D'ANCORATGES AMB BASE DE FORMIGÓ, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 18)
16 F9WZVV02

1 M219UF42

Pàg.:

euros

DEL FERM (P - 56)
euros
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PRESSUPOST
6 F9F5VVV1

M2

Pàg.:
PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE
60X40X7 CM TIPUS VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE
QUALSEVOL COLOR, ACABAT IMPERMEABLE, EN VORERES DE
MES D'1 M D'AMPLADA, AMB BASE DE 15 CM DE FORMIGO
INCLOSA, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ADEQUACIÓ DE
TAPA DE REGISTRE A NOVA RASAT I REPARACIÓ DE LA PART
INFERIOR - 1 METRE D'ALÇADA- DE LES FAÇANES AFECTADES
PER LES OBRES (P - 52)

47,64

40,000

3

1.905,60

M3

ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA GRANÍTICA
EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM (P - 1)

47,28

82,000

3.876,96

8 F7B451F0

M2

GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT
LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 A 250 G/M2, COL·LOCAT SENSE
ADHERIR (P - 39)

2,43

185,000

449,55

9 F9AQU210

M3

PAVIMENT PER A ZONA INFANTIL DE SORRA
GARBELLADA DE 3 A 5 MM CANTELL RODO,
ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES
ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB
MECANICS (P - 51)

BELLPUIG
SEGUINT
DE JOC,
MITJANS

48,78

122,000

5.951,16

10 F922101F

M3

SUBBASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
AL 95 % DEL PM (P - 43)

21,51

1,000

21,51

11 F961V43P

M

VORADA PREFABRICADA TIPUS JARDÍ J-1 O O SIMILAR DE
FORMIGÓ 150X300X1000, COL.LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA
AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA 165 L, INCLOS PART PROPORCIONAL DE
FORMACIÓ DE CORBES I CANTONADES. (P - 47)

20,01

100,000

2.001,00

VORADA PREFABRICADA TIPUS TAULÓ P-3 O SIMILAR DE
FORMIGÓ 80X200X1000, COL.LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA
AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA 165 L, INCLOS PART PROPORCIONAL DE
FORMACIÓ DE CORBES I CANTONADES. (P - 48)

11,14

TOTAL

M

CAPITOL

100,000

01.03
01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

04

CLAVEGUERAM I DRENATGE

M3

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE
FONDÀRIA,
EN
TERRENY
COMPACTE,
AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 28)

8,61

7,000

60,27

2 F9365G51

M3

BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 46)

87,92

2,520

221,56

3 F228580F

M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 36)

20,06

1,890

37,91

4 FD7FA375

M

TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ
HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT,
AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 59)

22,22

7,000

155,54

POU CIRCULAR DE REGISTRE DE DIÀMETRE 80 CM I 1,60 M DE
FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE 20 CM
DE GRUIX AMB MITJA CANYA, PARET D'ANELLES

434,63

U

01.04

2,000

869,26

4

1.344,54

Obra

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

05

MOBILIARI URBÀ

1 FQ10U092

U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA TAULA PÍCNIC
-E-PICNIC- DE LA CASA FRABREGAS O SMILIAR DE
1770X1530X700 DE FUSTA DE PI TRACTADA AUTOCLAU CLASSE
IV COMPOSTA PER DOS BANCS I LA TAULA. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LA TOTALMENT
INSTAL·LADA (P - 107)

197,78

2,000

395,56

2 FQ31UL25

U

FONT PER EXTERIORS DE FOSA EN L TIPUS ATLÀNTIDA DE
SANTA I COLE O EQUIVALENT, DE 120 CM D'ALÇÀRIA, AMB
BROC AMB POLSADOR, DUES TAPES DE REGISTRE DAVANTERA
I POSTERIOR I 1 MÒDUL DE REIXA DE FOSA, ANCORADA AMB
DAU DE FORMIGÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 113)

1.550,56

4,000

6.202,24

3 FQ10U094

U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FONT MINUS DOG DE LA
CASA FABREGAS O SIMILAR, FABRICADA EN ACER I ACER
INOXIDABLE, AMB DOS AIXETES DE POLSADOR I UN D'ELLS
ESTÀ ADAPTAT COM ABEURADOR PER A GOSSOS. FORATS DE
6 MM PER CARGOLAR (OPCIONAL PER ENCASTAR). INCLOU
MÒDUL DE REIXA DE 1,00X1,00M, CONNEXIONS A LES XARXES
DE CLAVEGUERAM I AIGUA, COMPTADOR. INCLOU TOTA L'OBRA
CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LA TOTALMENT INSTAL·LADA (P 108)

875,67

1,000

875,67

4 FQ10VV00

M

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ TANCA DE FUSTA MODEL
PARCS DE LA CASA HAPPYLUDIC O SIMILAR, D'ALTURA 80CM,
MODUL DE 200X81CM I PILARS DE FUSTA DE 9X9X150CM.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PEL SEU CORRECTA
FUNCIONAMENT I COL·LOCACIÓ. (P - 111)

41,50

95,000

3.942,50

5 FQ10VV01

M

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA MODEL
PARCS DE LA CASA HAPPYLUDIC O SIMILAR, DE 100X80CM.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA NECESSARIA PER A LA
SEVA
CORRECTE
COL·LOCACIÓ
I
FUNCIONAMENT-FONAMENTACIÓ, ANCLATGES, FRONTISSES..(P - 112)

131,54

1,000

131,54

1.114,00

1 F2225121

5 FDA1U050

CAPITOL

21.466,10

Obra

Pàg.:
RECRESCUT TRONCOCÒNIC FINS A TAPA DE REGISTRE,
BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE DIÀMETRE 70 CM, MARC
APARENT QUADRAT, GRAONS AMB RECOBRIMENT DE
POLIPROPILÈ, AMB CONNEXIONS I ESTANC (P - 60)

TOTAL

7 E225AH70

12 F961V45P

PRESSUPOST

TOTAL

CAPITOL

01.05

11.547,51

Obra

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

06

SERRRALLERIA

1 F991UA90

U

ESCOCELL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE
180 CM DE DIÀMETRE, 20 CM D'ALÇÀRIA I 10 MM DE GRUIX,
COL·LOCAT AMB FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ (P - 50)

218,71

1,000

218,71

2 FQ10U098

U

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MODUL DE BARANA
D'ACER GALVANITZADA (MUNTATNTS I TRAVESSERES) I
PASSAMÀ DE FUSTA DE PI VERNISSADA DE 40X70CM, DE 1,10M
D'ALÇADA I 1,20M D'AMPLADA, CARGOLADA A PAVIMENT
EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER

118,88

2,000

237,76

DEIXAR-LA TOTALMENT INSTAL·LADA

PREFABRICADES DE FORMIGÓ O DE MAÓ CALAT ARREBOSSAT
I LLISCAT, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS,

euros

euros
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PRESSUPOST

Pàg.:

5

PRESSUPOST

(P - 109)
3 FQ10U102

M

121,88

12,000

1.462,56

4 XPAECVV6

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ADEQUACIÓ
DE L'ACTUAL TANCA ACCÈS NORD, DE PERFILERIA D'ACER
GALVANITZAT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MACÀNICA PER
DEIXAR-LA TOTALMENT EN FUNCIONAMENT (P - 156)

654,00

1,000

654,00

5 FQ42VV02

U

CERTIFICACIÓ COMPLERTA DE TOTA L'ÀREA DE JOCS
INFANTILS I DELS ELEMENTS QUE LA COMPOSEN. (P - 114)

500,00

2,000

1.000,00

CAPITOL

01.06

10 FR4JP631

U

SUBMINISTRAMENT DE WESTRINGIA
CONTENIDOR DE 3 L (P - 136)

EN

3,87

4.040,000

15.634,80

11 FR3P2353

M3

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB
UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS
NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 131)

59,84

168,600

10.089,02

12 FR7212K0

M2

HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE LLEGUMINOSES AMB
GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 30
G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA
PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN
UNA SUPERFÍCIE < 500 M2 (P - 140)

1,22

2.521,000

3.075,62

13 HRE22100

U

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE
APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES
LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT,
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 145)

39,33

27,000

1.061,91

14 FR6BU025

U

PLANTACIÓ D'ESPÈCIE VEGETAL EN CONTENIDOR DE 2-3
LITRES AMB MITJANS MANUALS, INCLOENT LA DISTRIBUCIÓ DE
LA PLANTA, L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ, LA
FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, ELS PRIMERS REGS MANUALS,
EL REPERFILAT, TALL DE LA MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU,
LA REPARACIÓ DEL REG DE GOTEIG EN CAS D'AVARIA I EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA PLANTACIÓ FINS
A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA (P - 138)

2,58

4.040,000

10.423,20

3.573,03

Obra

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

07

JARDINERIA I REG

SOTSCAPITOL

01

JARDINERIA

1 FR111020

2 FR3A7020

M2

M2

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS, INCLOU LA TALA I RETIRADA DELS
ELEMENTS VEGETALS EN MAL ESTAT O MORTS, LA RECOLLIDA
DE BRANQUES I BROSSA, LA CARREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS (P - 126)

0,87

CONDICIONAMENT DEL SÒL AMB ADOB MINERAL SÒLID DE
FONS D'ALLIBERAMENT LENT, FORMULACIÓ I DOSI SEGONS
INDICACIONS DE LA DF, ESCAMPAT AMB TRACTOR AMB
ADOBADORA ACOBLADA (P - 129)

0,35

1.010,000

878,70

TOTAL

3.000,000

1.050,00

3 FR22U010

M2

DESCOMPACTACIÓ I ESPONJAMENT DE LES TERRES AMB
RETROEXCAVADORA, FINS A 60 CM DE FONDÀRIA, INCLOU EL
PERFILAT MECÀNIC SUPERFICIAL POSTERIOR. (P - 127)

0,81

3.000,000

2.430,00

4 FR2GVV01

U

EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS
120X80X150CM, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS
AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25 % (P - 128)

12,02

10,000

120,20

5 FR3PVV01

M3

APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE GRAVA, A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA
PER
A
ANIVELLAMENT
SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 133)

44,15

10,000

441,50

6 FR3P1211

M3

APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL GARBELLADA, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P 130)

83,82

10,000

838,20

7 FR632J73

U

PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA CADUCA DE 16 A 25 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA AMB L'ARREL NUA, AMB GRUA
AUTOPROPULSADA DE 12 T, EN UN PENDENT DEL 25 AL 75 % (P
- 137)

30,78

10,000

307,80

8 FR44D22D

U

SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS HISPANICA (CLONS
MERIDIONALS) DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA
57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 134)

131,67

5,000

658,35

SUBMINISTRAMENT

248,22

9 FR44F82B

U

6

CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 135)

SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA PER A ESCALES
D'ACER GALVANITZADA (MUNTANTS I TRAVESSERES), AMB
TRES PASSAMANS DE FUSTA DE PI VERNISSADA DE 40X70CM,
DE 1,10M D'ALÇADA I 1,20M D'AMPLADA, CARGOLADA A
PAVIMENT EXISTENT. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA
PER DEIXAR-LA TOTALMENT INSTAL·LADA SEGONS PLÀNOLS
DE PROJECTE
(P - 110)

TOTAL

Pàg.:

DE

PRUNUS

CERASIFERA

PISSARDII

5,000

SOTSCAPITOL

FRUTICOSA

01.07.01

48.250,40

Obra

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

07

JARDINERIA I REG

SOTSCAPITOL

02

REG

OBRA ELEMENTAL

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 - 31)

16,24

13,547

220,00

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 - 32)

3,37

4.820,400

16.244,75

3 F222U3J4

M

EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A
INSTAL·LACIONS DE 40X70 CM, REBLERT I COMPACTACIÓ PER
CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ. SENSE BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 30)

8,48

678,000

5.749,44

4 F219UX31

M

TALL DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O PECES DE PANOT O
PECES NATURALS O LLAMBORDINS AMB DISC DE DIAMANT I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 17)

2,77

138,500

383,65

5 F219U03J

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE
GRUIX I FINS A 60CM D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA

8,67

0,000

0,00

6 FR3PUZ00

M3

34,90

67,500

2.355,75

1.241,10

AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 16)

(ATROPURPUREA) DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 57 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 39,9
euros

SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PERFILAT DE SUBSTRAT PER

euros

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST

Pàg.:

7

VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA -SORRENCA,
ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS
SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS,
A DOJO. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY,
L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL
REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ. MESURAT SOBRE
PERFIL ACABAT. (P - 132)
M3

BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA, ANIVELLAMENT I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM, AMIDADA SOBRE PERFIL (P - 45)

21,82

25,000

545,50

8 FR71U020

M2

SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
STANDRAD C3 SEGONS NTJ07N, AMB MITJANS MANUALS, UN
PENDENT <30%, SUPERFICIE < 500M2, INCLOENT LA
COBERTURA MANUAL DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU
RENTADA I EL CORONAT POSTERIOR, EL MANTENIMENT I
SENYALITZACIÓ DE LA NOVA PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ
DE L'OBRA, I EN QUALSEVOL CAS, LA PRIMERA SEGA. AQUESTA
PARTIDA S'ABONARÀ EN ACONSEGUIR EL 95% DE
RECOBRIMENT DE LA SUPERFÍCIE. (P - 139)

1,84

2.700,000

4.968,00

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 - 37)

7,78

TOTAL

M3

OBRA ELEMENTAL

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

07

JARDINERIA I REG

SOTSCAPITOL

02

REG

OBRA ELEMENTAL

02

INSTAL·LACIONS

TIPUS OBRA

01

XARXA PRIMARIA

1 FDK262G8

2 FDK2623J

U

U

105,000

01.07.02.01

Obra

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI,
DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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 - 69)

5,02

352,000

1.767,04

8 FFB2845U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI,
DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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 - 70)

6,56

98,000

642,88

9 FFB2945U

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI,
DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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 - 71)

8,30

612,000

5.079,60

10 FFB1UA45

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 75 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS ALIMENTARI, BANDA BLAVA,
CONNECTAT PER ELECTROFUSIÓ
O A PRESSIÓ AMB
ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT. AMIDAMENT
METRES REALMENT COL·LOCATS (P - 65)

12,48

663,300

8.277,98

11 FFB1UC42

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BARS DE PRESSIÓ
NOMINAL, UNE-EN 13244, PER AIGUA NO POTABLE, BANDA
MARRÓ O LILA, CONNECTAT PER ELECTROFUSIÓ O A PRESSIÓ
AMB ACCESSORIS METÀL·LICS, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT. AMIDAMENT
METRES REALMENT COL·LOCATS (P - 66)

14,07

32,000

450,24

12 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 - 74)

3,01

70,000

210,70

13 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 - 75)

4,17

70,000

291,90

14 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 - 76)

5,31

56,000

297,36

15 FG22TQ1K

M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 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 - 77)

7,43

7,000

52,01

16 FN3G2774

U

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA

24,24

8,000

193,92

31.283,99

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
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 (P 62)

107,29

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 80X80X60 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 (P 61)

117,72

15,000

2,000

1.609,35

235,44

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 (P - 63)

101,55

15,000

1.523,25

4 FDKZHL3J

U

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ
DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 800X800 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 64)

112,14

2,000

224,28

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 - 91)

20,97

7,000

146,79

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI,
DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE

3,94

M

8

7 FFB2745U

816,90

3 FDKZHJB4

6 FFB25355

Pàg.:
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA
I PROVADA SEGONS PCT. (P - 67)

7 F932UX01

9 F2R45069

PRESSUPOST

336,000

1.323,84

PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A

UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 25

PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ

(PER A TUB DE 1 ´´ ), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I

euros

euros

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST

Pàg.:

9

PRESSUPOST

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 - 100)
17 FN3G2974

18 FN3G2A74

19 FN3G2B74

20 FN3G2C74

21 FJSBU257

TOTAL

U

U

U

U

U

TIPUS OBRA

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 - 101)

31,24

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA
UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50
(PER A TUB DE 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 - 102)

35,06

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA
UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 65
(PER A TUB DE 2 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 - 103)

95,43

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA
UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 80
(PER A TUB DE 3 ´´ ), 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 - 104)

139,67

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA DE 3'' DN, AMB
ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V VCA, PER A PRESSIONS ENTRE
0,7 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE DE 10 A 80 M3/H, I
TEMPERATURES DE FINS A 60ºC., TOTALMENT COL·LOCADA EN
PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA
XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/SERIE 100 O EQUIVALENT. (P - 90)

193,62

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

07

JARDINERIA I REG

SOTSCAPITOL

02

REG

OBRA ELEMENTAL

02

INSTAL·LACIONS

TIPUS OBRA

02

XARXA SECUNDARIA

2 FJS5UG21

U

M2

7,000

12,000

23,000

2,000

01.07.02.02.01

Obra

1 FJS5UGA1

7,000

11,89

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

5,85

10,000

2.475,900

218,68

U

PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE

4 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 - 80)

10,68

12,000

128,16

5 FN3143P7

U

VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1/2'', DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE
PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ,
TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C I MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 99)

17,96

12,000

215,52

6 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 - 9)

17,25

10,000

172,50

7 FJSDR50G

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS
DE REG, DE 59X49X30 CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER
TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE
TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-STD O EQUIVALENT. (P - 92)

43,81

6,000

262,86

8 FJSDR51G

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS
DE REG, DE 59X49X30+17 CM, AMB TAPA AMB CARGOL I ZÒCOL,
PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT
DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL:
RAINBIRD/
VB-STD+VB-STD-6EXT-B
O
EQUIVALENT. (P - 93)

53,41

3,000

160,23

9 FJSDR60G

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS
DE REG, DE 70X53X30+17 CM, AMB TAPA AMB CARGOL I ZÒCOL
PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT
DE TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL:
RAINBIRD/
VB-JMB+VB-JMB-6EXT-B
O
EQUIVALENT. (P - 94)

63,81

2,000

127,62

10 FJSDR80G

U

PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS
DE REG, DE 84X60X45 CM, AMB TAPA AMB CARGOL, PER
TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE
TERRA LATERAL.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/ VB-SPR O EQUIVALENT. (P - 95)

147,72

11,000

1.624,92

11 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 - 100)

24,24

7,000

169,68

12 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 - 101)

31,24

5,000

156,20

13 FN3G2A74

U

VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA
UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ROSCAR, DE 2 VIES, DN 50
(PER A TUB DE 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 - 102)

35,06

5,000

175,30

14 FNER1381

U

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 3/4´´ DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120

32,13

7,000

224,91

245,42

1.145,16

3.212,41

387,24

118,90

14.484,02

ACCESSORIS (P - 81)
3 FJSDC20G

10

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 - 91)

27.535,49

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 - 82)

Pàg.:

MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA,
20,97

24,000

503,28

euros

MUNTAT ROSCAT (P - 105)
euros

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
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Pàg.:

11

15 FNER1681

U

FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 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 - 106)

133,93

3,000

401,79

16 EN745C17

U

VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 3/4´´, DE 25 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I AMB UN
DIFERENCIAL MÀXIM REGULABLE ENTRE 19 I 24 BAR, DE
LLAUTÓ, PREU MITJÀ I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 10)

36,55

6,000

219,30

17 FJSZC21R

U

COL·LECTOR PER A GRUP DE 2 ELECTROVÀLVULES, DE
DIÀMETRE SEGONS PLÀNOL, CONNECTAT A CANONADA
D'ALIMENTACIÓ (P - 96)

23,83

3,000

71,49

18 FJSZC31R

U

COL·LECTOR PER A GRUP DE 3 ELECTROVÀLVULES, DE
DIÀMETRE SEGONS PLÀNOLS, CONNECTAT A CANONADA
D'ALIMENTACIÓ (P - 97)

26,58

3,000

79,74

19 FJSZC41R

U

COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVÀLVULES, DE
DIÀMETRE SEGONS PLÀNOLS, CONNECTAT A CANONADA
D'ALIMENTACIÓ (P - 98)

29,15

10,000

291,50

20 FJSBU225

U

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN, AMB
ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10
BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES
CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/PGA100 O EQUIVALENT (P - 87)

72,69

10,000

726,90

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1'' DN, AMB
ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10
BAR, AMB REGULADOR DE CABAL PER A XARXA DE GOTEIG,
AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT
INTERN, TOTALMENT COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT,
INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/PGA100+DRS DIAL O EQUIVALENT (P
- 88)

147,43

ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2'' DN, AMB
ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 9V, TIPUS PGA DE RAIN BIRD, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL,
AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN, TOTALMENT
COL·LOCADA EN PERICÓ SOTERRAT, INCLOSES LES
CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES (P - 89)

104,98

21 FJSBU226

22 FJSBU235

U

U

12,000

3.359,36

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, 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 - 67)

3,94

107,000

421,58

24 FFB26355

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI,
DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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 - 68)

4,92

297,000

1.461,24

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI,
DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A
PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA

5,02

M

321,000

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI,

M

TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI,
DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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 - 71)

8,30

3.339,900

27.721,17

28 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 - 74)

3,01

28,000

84,28

29 FJS1UZ01

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 TIPUS BARCELONA
O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR 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. (P - 78)

267,36

7,000

1.871,52

30 FJS22261

U

ASPERSOR DE TURBINA, AMB RADI DE COBERTURA DE 5,2 A
10,7 M, AMB COS EMERGENT DE PLÀSTIC D'ALÇÀRIA 10 CM,
AMB CONNEXIÓ DE DIÀMETRE 3/4´´, AMB VÀLVULA
ANTIDRENATGE, I AMB TAPA INDICADORA D'AIGUA NO
POTABLE, I AMB MEMÒRIA DE SECTOR, CONNECTAT AMB UNIÓ
ARTICULADA A LA CANONADA, I REGULAT.
MARCA/MODEL: RAINBIRD/5004+PCSAMRSS O EQUIVALENT. (P
- 79)

51,74

430,000

22.248,20

TIPUS OBRA

01.07.02.02.02

Obra

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

07

JARDINERIA I REG

SOTSCAPITOL

02

REG

OBRA ELEMENTAL

02

INSTAL·LACIONS

TIPUS OBRA

03

PROGRAMADORS REG

86.294,43

1 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 - 83)

481,03

1,000

481,03

2 FJSAU011

U

PROGRAMADOR ALIMENTACIÓ AMB PILA DE 9VDC. I SORTIDA
PER
2
ESTACIONS,
COMUNICACIÓ
MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT,
ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I REMOTA PER INTERNET,
INCLOENT LA CONFIGURACIÓ LA CONFIGURACIÓ AL SISTEMA
DE TELEGESTIÓ EXISTENT.
MARCA/MODEL: SAMCLA/SBP020 O EQUIVALENT. (P - 84)

576,33

5,000

2.881,65

3 FJSAU013

U

PROGRAMADOR, ALIMENTACIÓ AMB PILA DE 9VDC. I SORTIDA
PER
4
ESTACIONS,
COMUNICACIÓ
MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA, ACTIVACIÓ MANUAL AMB IMANT,

685,68

11,000

7.542,48

1.611,42

I PROVADA SEGONS PCT. (P - 69)
26 FFB2845U

12

27 FFB2945U

TOTAL

32,000

Pàg.:
DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, 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 - 70)

1.769,16

23 FFB25355

25 FFB2745U

PRESSUPOST

ELECTRÒNICAMENT AMB CONSOLA I REMOTA PER INTERNET,
6,56

828,000

5.431,68

euros

INCLOENT LA CONFIGURACIÓ LA CONFIGURACIÓ AL SISTEMA

euros
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Pàg.:

13

PRESSUPOST

DE TELEGESTIÓ EXISTENT.
MARCA/MODEL: SAMCLA/SBP040 O EQUIVALENT. (P - 85)
4 FJSAUE01

TOTAL

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 - 86)

TIPUS OBRA

622,98

4,000

01.07.02.02.03

Obra

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

07

JARDINERIA I REG

SOTSCAPITOL

02

REG

OBRA ELEMENTAL

03

VARIS

2 FRMAUR4J

TOTAL

PA

2.491,92
4 FQAMVV04

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BALANCÍ LA VACA J844 DE
LA CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE
CONTRATXAPAT. FIXACIÓ A TERRA AMB DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT
(P - 118)

1.011,27

1,000

1.011,27

5 FQAMVV06

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMBINACIÓ TIBOO J3952
DE LA CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE
CONTRATXAPAT I MUNTANTS DE FUSTA LAMINADA. ELEMENTS
METÀL·LICS D'ACER INOXIDABLE. FIXACIÓ A TERRA AMB BASE
DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLETINES METÀL·LIQUES. INCLOU
TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT
INSTAL·LAT
(P - 119)

10.109,36

1,000

10.109,36

13.397,08

PA

DESMUNTATGE D'EQUIPS EXISTENTS EN PERICONS DE REG
XARXA REG EXISTENT, FORMAT PER:
- ELECTROVÀLVULE.
- PROGRAMADORS.
LA RETIRADA ES REALITZARÀ AMB LA FINALITAT D'APROFITAR
ELS ELEMENTS PER ÉSSER UTILITZATS PER A MANTENIMENT
POSTERIORMENT. (P - 141)

230,46

ANUL·LACIÓ DE XARXA REG EXISTENT, FORMAT PER:
- ARRENCADA DE PERICONS EXISTENTS.
- ARRENCADA DE CANONADES QUE INTERFEREIXIN AMB LA
NOVA INSTAL·LACIÓ.
- OMPLERTA DEL FORAT DEL PERICÓ EXISTENT, AMB SAULÓ O
TERRES DE LES PRÒPIES RASES I CAPA TERRA VEGETAL.
INCLOENT TOT EL NECESSARI PER DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ
TOTALMENT ANUL·LADA. (P - 142)

655,53

OBRA ELEMENTAL

01

CAPITOL

08

JOCS INFANTILS

SOTSCAPITOL

01

AREA JI-P

2 FQAMVV02

3 FQAMVV03

U

U

U

1,000

01.07.02.03

Obra

1 FQAMVV01

1,000

230,46

655,53

SOTSCAPITOL

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOLLES TWINY J834 DE LA
CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE
CONTRATXAPAT. FIXACIÓ A TERRA AMB DAU DE FORMIGÓ.
INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT
(P - 116)

1.130,45

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOLLES LOOPING J3961

1.272,02

1,000

1,000

1,000

01
08

JOCS INFANTILS

SOTSCAPITOL

02

AREA JI-M

Pressupost PARC DE LA INFANTA

1 FQAMVV07

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 100200-3717 ICON
(MODEL NOVA) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A
TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT
(P - 120)

12.031,43

1,000

12.031,43

2 FQAMVV08

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 100300-3737 ICON
(MODEL ROCKY) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A
TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT
(P - 121)

10.419,89

1,000

10.419,89

3 FQAMVV09

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 100500-3799 DE LA
CASA KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE
FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT
(P - 122)

5.447,15

1,000

5.447,15

4 FQAMVV10

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE ICON 101200-3737 ICON
(MODEL SPACE) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR. FIXACIÓ A
TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT
(P - 123)

39.913,78

1,000

39.913,78

5 FQAMVV11

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE M98201-3817 (COLUMPI
GEGANT) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR, FIXACIÓ A TERRA
AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT
(P - 124)

16.503,92

1,000

16.503,92

6 FQAMVV16

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BLX410102-3737 BLOQX1
(ROCÒDROM COLOR LLIMA) DE LA CASA KOMPAN O SIMILAR,
FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE FORMIGÓ. INCLOU TOTA
L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT
INSTAL·LAT
(P - 125)

17.029,74

1,000

17.029,74

7 XPAUVV01

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONCEPTES DE
DESPLAÇAMENT DELS TÈCNICS DE KOMPAN O SIMILAR AMTJE
ICON (P - 157)

1.700,00

1,000

1.700,00

1.171,78

1.130,45

1.272,02

14.694,88

CAPITOL

Pressupost PARC DE LA INFANTA

1.171,78

01.08.01

Obra

885,99

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLUMPI J3960 DE LA
CASA HPC O SIMILAR. MUNTANTS I COLUMPIS D'ACER
GALVANITZAT ANCLATS A TRAVESSER DE FUSTA LAMINADA
MITJANÇANT PLETINES METÀL·LIQUES. CADIRA DE PLÀSTIC
AMB 4 SUBJECCIONS DE SEGURETAT A PERÍMETRE TUBULAR
CIRCULAR METÀL·LIC. FIXACIÓ A TERRA AMB BASE DE
FORMIGÓ. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER
DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT
(P - 115)

14

INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I MECÀNICA PER DEIXAR-LO
TOTALMENT INSTAL·LAT
(P - 117)

TOTAL
1 FRMAUR3J

Pàg.:

DE LA CASA HPC O SIMILAR. ESTRUCTURA DE PANELLS DE
CONTRATXAPAT. FIXACIÓ A TERRA AMB DAU DE FORMIGÓ.

euros

euros
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TOTAL

SOTSCAPITOL

Pàg.:

01.08.02
01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

09

XARXES D'INSTALACIONS

SOTSCAPITOL

01

BAIXA TENSIÓ

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL DESPLAÇAMENT
D'ARMARI ELÈCTRIC EXISTENT A NOVA UBICACIÓ INDICADA A
LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INCLOENT EXCAVACIÓ RASA,
SUPORT QUADRE, TRASLLAT QUADRE, CABLEJAT I TUBS
CORRUGATS I CONNEXIONAT LÍNIES. (P - 72)

1.071,46

1,000

ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE PANELL DES DE LLUMENERA
EXISTENT EN PARC I INDICADA EN LA DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA. INCLOENT EXCAVACIÓ RASA, SUPORT QUADRE,
QUADRE, CABLEJAT I TUBS CORRUGATS I CONNEXIONAT
LÍNIES. (P - 73)

192,52

1,000

192,52

3 XPAUVV02

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER CONCEPTES
D'INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT D'ALÇADA
6, 00 METRES AMB 3 PROJECTORS CLASSE I AMB LÀMPADA LED
DE 31W TIPS DISANO/CRIPTO O EQUIVALENT. INCLOU LES
FEINES DE CONNEXIÓ A PUNT D'ENLLUMENAT EXISTENT
PROPER A LA ZONA DE JOCS, CABLE, DAU FORMIGÓ,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR (CAIXA DE CONNEXIONS I
PROTECCIÓ), PRESA DE TERRA. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL I
MECÀNICA PER DEIXAR-LO TOTALMENT INSTAL·LAT I
ANIVELLADA (P - 158)

1.800,00

1,000

1.800,00

SOTSCAPITOL

3.063,98

Obra

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

10

ESTRUCTURES I MURS

1 F2226263

M3

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I MÉS DE 4 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
RETROEXCAVADORA BIVALVA BATILON I CÀRREGA MECÀNICA
DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 29)

13,39

13,080

175,14

2 F227U100

M2

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA, AMB COMPACTACIÓ DEL
95% P.M.AQUET PREU INCLOU IGUALMENT LES ACTUACIÓNS
DE PETIT ANIDAMENT I/O BAIX RENDIMENT. (P - 35)

2,21

96,800

213,93

3 E3C515H3

M3

FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT AMB CUBILOT, INCLÒS VIBRAT I CURAT (P - 4)

82,41

13,080

1.077,92

ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS AP500 S D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2,
INCLÒS SEPARADORS, FILFERRO I MERMES (P - 5)

1,26

4 E3CB3000

KG

234,350

M2

ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A LLOSES DE
FONAMENTS (P - 6)

25,26

112,200

2.834,17

6 E32DC126

M2

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB
TAULÓ DE FUSTA, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE
RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA, D'UNA ALÇÀRIA <= 6 M,
PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (P - 3)

28,04

55,000

1.542,20

7 E45218QO

M3

FORMIGÓ PER A MUR DE CONTENCIÓ, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20

91,61

29,000

2.656,69

1,40

2.365,000

3.311,00

MM, ABOCAT AMB BOMBA (P - 7)
8 E32B302Q

KG

ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA

PINTAT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ VIST, AMB PINTURA
ANTICARBONATACIÓ,
ANTIGRAFITTI,
ANTI
GOSSOS,
MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES EN
DISPERSIÓ AQUOSA, APLICADA A DUES MANS (P - 8)

14,67

50,000

733,50

M2

PINTAT DE MUR AMB PINTURA PLÀSTICA A DUES MANS (P - 154)

10,81

25,000

270,25

11 F7J1B28A

M

FORMACIO DE JUNT DE TREBALL, EN PECES FORMIGONADES
'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA PLANA, DE 230
MM D'AMPLARIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR (P - 41)

47,69

2,000

95,38

12 F7J1AAEA

M

FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES
'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA CIRCULAR, DE 300
MM D'AMPLARIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR (P - 40)

80,18

3,250

260,59

13 F961V48P

M

GRAO PREFABRICAT DE FORMIGÓ TIPUS SUPERSTEP WHITE
DE BREINCO O SIMILAR, DE 60X40X15CM, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 20 CM D'ALÇÀRIA.
(P - 49)

32,01

120,000

3.841,20

14 F226120F

M3

TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB
MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95
% DEL PM (P - 33)

6,20

41,400

256,68

15 K24120D3

M3

TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB
CAMIÓ DE 24 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB
MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM (P 146)

1,19

41,400

49,27

CAPITOL

01.10

17.613,20

Obra

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

11

ESTUDI GESTIO DE RESIDUS

24,08

6,000

144,48

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO
105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 147)

20,52

30,000

615,60

KG

DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS ESPECIALS,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 153)

0,08

7.800,000

624,00

4 K2R450DA

M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A
20 KM (P - 148)

5,80

659,550

3.825,39

5 K2RA7LP0

M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS

4,94

659,550

3.258,18

1 F2R5V04P

U

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL.LIC, CAPACITAT 5
M3 PER RUNA, ENTREGA, RECOLLIDA, TRANSPORT DELS
RESIDUS, INERTS O NO ESPECIALS,D'OBRA NOVA AL GESTOR
DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, TARIFES (TAXES, CANONS I
DESPESES) SI S'ESCAU I TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL PROCÉS DE DEPOSICIÓ DEL RESIDU I
SUPLEMENT PER CONTENIR ALTRES RESIDUS INDUSTRIALS.
TOT INCLÒS.

2 K2R24200

M3

3 K2RA8E00

(P - 38)

295,28

5 E3CDC100

16

10 K8B2VV02

TOTAL

01.09.01

M2

1.071,46

PA

Pàg.:
ALÇÀRIA MÀXIMA DE 6 M, D'ACER EN BARRES CORRUGADES
B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, INCLÒS SEPARADORS,
FILFERRO I MERMES (P - 2)

9 E8B2PIA1

2 FG1AU03J

TOTAL

PRESSUPOST

103.045,91

Obra

1 FG1AU011

15

D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA

euros

DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 152)
euros

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST

Pàg.:

17

6 K2R642AA

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 20 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 150)

8,49

75,460

640,66

7 K2R542AA

M3

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 149)

7,85

75,460

592,36

DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON
SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 151)

15,99

8 K2RA71H1

TOTAL

M3

CAPITOL

10.907,28

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

CAPITOL

12

VARIS

TOTAL

CAPITOL

PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT,
EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. (P - 159)
01.12

1.206,61

Pàg.:

1

NIVELL 5: TIPUS OBRA
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TIPUS OBRA
01.07.02.02.01
XARXA PRIMARIA
27.535,49
TIPUS OBRA

01.07.02.02.02

XARXA SECUNDARIA

86.294,43

TIPUS OBRA

01.07.02.02.03

PROGRAMADORS REG

13.397,08

OBRA ELEMENTAL

01.07.02.02

INSTAL·LACIONS

127.227,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
127.227,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: OBRA ELEMENTAL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA ELEMENTAL
01.07.02.01
OBRA CIVIL
31.283,99

01.11

Obra

1 XPAUVV19

75,460

RESUM DE PRESSUPOST

OBRA ELEMENTAL

01.07.02.02

INSTAL·LACIONS

OBRA ELEMENTAL

01.07.02.03

VARIS

SOTSCAPITOL

01.07.02

REG

127.227,00
885,99
159.396,98

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
159.396,98
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.380,37

1,000

9.380,37

9.380,37

NIVELL 3: SOTSCAPITOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SOTSCAPITOL
01.07.01
JARDINERIA
48.250,40
SOTSCAPITOL

01.07.02

REG

159.396,98

CAPITOL

01.07

JARDINERIA I REG

207.647,38

SOTSCAPITOL

01.08.01

AREA JI-P

14.694,88

SOTSCAPITOL

01.08.02

AREA JI-M

103.045,91
117.740,79

CAPITOL

01.08

JOCS INFANTILS

SOTSCAPITOL

01.09.01

BAIXA TENSIÓ

3.063,98

CAPITOL

01.09

XARXES D'INSTALACIONS

3.063,98

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
328.452,15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPITOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL
01.01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
4.830,12
CAPITOL

01.02

MOVIMENTS DE TERRES

CAPITOL

01.03

PAVIMENTACIÓ

7.510,73

CAPITOL

01.04

CLAVEGUERAM I DRENATGE

CAPITOL

01.05

MOBILIARI URBÀ

11.547,51

CAPITOL

01.06

SERRRALLERIA

3.573,03

CAPITOL

01.07

JARDINERIA I REG

207.647,38

CAPITOL

01.08

JOCS INFANTILS

117.740,79

CAPITOL

01.09

XARXES D'INSTALACIONS

CAPITOL

01.10

ESTRUCTURES I MURS

17.613,20

CAPITOL

01.11

ESTUDI GESTIO DE RESIDUS

10.907,28

CAPITOL

01.12

VARIS

Obra

01

Pressupost PARC DE LA INFANTA

21.466,10
1.344,54

3.063,98

9.380,37
416.625,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
416.625,03
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros

euros

PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
PROJECTE EXECUTIU DE LES MILLORES DEL PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

RESUM DE PRESSUPOST
Obra

01

Pàg.:
Pressupost PARC DE LA INFANTA

2

416.625,03
416.625,03

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ..........................................................................

416.625,03

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 416.625,03..........................................................

24.997,50

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 416.625,03.......................................................

54.161,25

Subtotal

495.783,78

21,00 % IVA SOBRE 495.783,78.........................................................................................

104.114,59

€

599.898,37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CINC-CENTS NORANTA-NOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS )
Barcelona, novembre 2016
Autors del Projecte

Maira González Trullàs, Arquitecta

euros

1

